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SZElí GEB1BGES UNI) IHKE ZERSETZUNG.
Von Gy. Kulhay. *

A Beregszászi hegység az Alföld észak-keleti részén, Bereg-

szász városától keletre terül el. A hegység szigethegység, melynek
oldalai keleten, délen, nyugaton és északnyugaton meredek lejté-

sek; északkelet felé azonban lankás dombsorozattal kapó olódik

a Hát-hegység andezit vonulatához. Ezeknek a halmoknak a ma-
gassága 10—40 m között van. A hegységet néhány kisebb, sziget-

szeren kiemelked hegykúp övezi. Ezek: észak-nyugatra a Dódai-,

Nagybegányi-, .Mezökászonyi- és Zápszonyi-hegyek, észak-keletre

a Salánki-hégy, dél-keletre az oroszi Kelemen-hegy, dél-nyugatra
a tarpai Nagyhegy. Ezeknek a hegykúpoknak a kzete azonos a

Beregszászi hegység kzetével s ezzel a felszín alatt valószínleg

össze is függnek, amire már G. Stache (11), valamint Fr. Frd.
Richtbofen (9) is felhívták a figyelmet. A hegységet hét köz-

ség határolja: nyugaton Beregszász és Beregszász-Végardó, észa-

kon Kígyós és Xagybereg, keleten Kovászó, délen Bene és Xagy-
Muzsaj. Ezek mintegy 70 km- területet határolnak, azonban ebbl
a tulajdonképeni hegységre csak kb. 35 km2 esik.

A hegység vulkáni kúpok sorozata, melynek iránya egybe-

esik az Északkeleti-Kárpátok uralkodó törésvonalaival (észak-nyu-

gat, dél-kelet) s két egymásra csaknem merleges vonulatból áll.

A két vonulat találkozásában van a hegység ftömege. E vonulatok

folytatásának kell tartanunk az elbb említett hegykúpokat is,

mivel velük csaknem egyvonalba esnek. A terület legkiemelkedbb
pontjai észak-nyugatról délkelet felé haladva: Ardó h. 251 m, Osep-

ki h. 199 m, Xagy-Sárok h. 273 m, Hosszú h. 225 m. Kerek h. 212 m,
Beregi-Xagy h. 367 m, Vasbiklc li. 240 m, Hajós h. 220 m, Szár h.

300 m. Lant h. 243 m.
A hegység települését közvetlenül megállapítani, feltárások

hiányában, nem lehet. A riolitot az egész hegység területén a 0.30

—

2 m-ig terjed vastagságú ersen átmosott lösz fedi. melyet Horu-
s i t z k) y H. (3) a mocsárlöszök között említ. Ez az átmosott lösz-

takaró csupán a Beregi-Xagy h. legmagasabb pontjain rizte meg

Deutscher Auszug auf Seite 196.
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az eredeti lösz jelleget; itt a Beregi-Nagy h. és a Virág h. közti

szakaszon az út feltárásában színe az okkersárga és a barnássárga

között váltakozik; laza, porihanyós, az alsóbb szintekben fokozatosan

kötöttebb, rozsdabarna szín s egészen nyirokszer. A Kis hegyen
dr. Jantsky Béla 1935. nyarán kezdetleges paleolit kultúrát

talált, ebben az átmosott nyirokszer lösztakaróban (szóbeli köz-

lés). Valószínnek tartom, hogy a hegység alacsonyabb pontjait a

pleisztocén és holocén határán víz borította, valószínleg ennek
volt a maradványa a már szárazzá lett Szernye mocsár is.

Közvetlen e területrl csak régi irodalmi adataink vannak;

arc nban részletesen egy tanulmány sem foglalkozott a Beregszá-

szi hegységgel. A legtöbb adatot Riohthofen báró (8,9) mun-
káiban találjuk, aki 1858 augusztusában járta be ezt a vidéket és

elbb egy jelentésben (8), majd részletesebb tanulmányban (9) szá-

mol ke tapasztalatairól. Mivel Ric bt líra fen munkáiban az ösz-

szes magyarországi fiatal eruptív hegységgel foglalkozik, termé-

szetszeren a Beregszászi hegységbl is a többiekhez hasonlóan

csupán néhány példát említi meg állításainak igazolására. Szabó
,1 óz séf a beregszászi és múzsa ji timsógyártást írja le (12). Ko'ch
Antal a Zápszonyi hegyrl már részletes kzettani vizsgálatokat

közöl (6). Kalefcsinszky Sándor pedig inkább csak a bereg-

szászi kaolinokkal foglalkozik (5). A közelben lev Tarpai Nagy-
hegyrl legutóbb Vendl Mária (14) közölt igen értékes adato-

kat.

Arcló-hcgy.

Ez a hegy a Beregszászi hegység legészakibb pontja és Vég-

ardó község közvetlen közelében attól keletre emelkedik. A hegy

nyugati oldalában a kis temettl északra két feltárási látható;

mindkett megkezdett kfejt, melybl pár száz köbméter követ

termeltek ki, azután abbahagyták a fejtést, mert — amint azt ott

mondják — a k kipóhult. Az alsóbb fejt átmérje kb. 20 m,

magassága a legnagyobb feltárás helyén 4 m. Ebben a feltárásban

kétféle riolit van. Az északi oldalon a kzet színe ibolyás-rózsaszín,

meghintve 1—2 mm nagyságú sárgás-barnás folttal. Ez a kzet
igen kemény, nehezen zúzható, bányanedves állapotban egyenet-

lenül törik. Szabadíszemmel tekintve feltnik a kzet folyásos szer-

kezete, ezt a rózsaszín, 1—3 cm vastag sávokból kiváló ibolyaszín

n

szalagok okozzák. Gyakran a sárgásbarna foltok is szalagoson ren-

drzdnek cd, ami a folyásos szerkezetet még feltnbbé teszi. A tö-

mött alapanyagban vékony, üvegfény földpát lécek és gömböly-

ded, szürke kvarc kristálykák figyelhetk meg. A szabálytalanul

elszórt pórusok rendesen gömbalaknak, 1—2 mm nagyok és már
kisebb nagyítás mellett látni, hogy falaikon finom, thegyes kvarc-

kristályok ülnek. Mikroszkóp alatt uralkodik az alapanyag. A bo-
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ágyazások alig tesznek ki 18%-ot; mégpedig földpát 11%, kvarc

5%, liipersztén 2%, pórus 9%, alapanyag 73%. Az alapanyag apró

Efeíerolítökbl áll, melyeket alaktalan földpát mikrolitok, kis mag-
netit szemcsék ós másodlagos szeriéit pikkelykék áznek át. A
szferolitok srn helyezkednek el, párhuzamos nikolok alatt np a

határolhatók el. de kei'esztezett nikolok alatt jól megkülönböztet-

hetk egymástól, mivel mindegyiknek középpontjában kis fekate

kereszt van. Nagyságuk Itt—15 /< körül van. A földpát mikrolitok

cgyiiúnyban elhelyezked. 3—5 f> vastag, 10—15 .« hosszú léeecs-

krk. Kioltásuk alig tér el 0
n
-tél. A ^zeneitek er-- fénvtörésük és

magas interferencia színük alapján jól szembetnnek; valószínié;
az alapanyagban lév földpát mikrolitokból keletkeztek. A csiszo-

lat bán lév pórusok nagy része a földpát és liipersztén kris tálykák
helyét foglalja el. A kett közötti különbség jól felismerhet ), mi
vei a széleiken apró földpáttöi melók vagy ersen bomlott, vasoxidos
liipersztén töredékek vannak. A beágyazások között uralkodik a
földpát, amely vagy (010) szerinti táblás lemezekben vagy pedig
az a tengely szerint megnyúlt oszlopokban jelenik meg. Gyakori az
a Ibit-, ritka a karlsbadi törvény szerinti ikerösszenövés. Nagyságuk
ritkán éri el az 1 n m-t. Y íztiszták, átlátszók, lapjaik tökéletlen

kifejldésnek'; gyakori az összetöredezett és az alapanyag által

újra bekebelezett földpát. Az. éleik sokszor öblös-, karéivcsan alap-
anyaggal vannak kitöltve, ami a magmatikus korrosiótól származik.

A (öldpátok fénytörése minden irányban nagyobb a kanadnlralz-a-

ménál; a szimmetrikus zónában +20° maximális kioltást mértem,
ami 30% An taitalm andezinnek felel meg. A föklpábok sok zor

igen szericitOsedettek, ritkábban kaolino-odottnk.. A kvarc idio-

xnorf, víztiszta; a 0.5 mm nagyságú dihexaédereiben igen gyakori
a kiesi (5—10 /< ) rombus vagy téglalapalakú, rózsaszín üvegzár-
vány, amelyben mindig egy, ritkán két kis mozdulatlan légbubo-

rék van. A liipersztén igen bomlott, sokszor már ctíak bomláster-

mékei jelzik a helyét. Négyzet- vagy téglalap-alakú kristályai zöl-

des-barna vagy sárgásbarna, színek és rendesen sok v. soxid a egy-

két zirkon kristály kísérik. Az egyik zirkon kristálykában a ften-
gellyel párhuzamosan pálcika alakú, igen éles, a zirkonnál jóval

kisebb fénytörés zárványt láttam; ennek anyaga valószínleg
üveg.

A fejt keleti és déli falán fehér a kzet, amelyben elssorban
a sok pórus tnik fel. A pórusoknak nagysága néha a 3mm-t is

meghaladja és apró kvarc kristályok bélelik ki. Ennek a nagyfokú,

utólagos e 1k v a reo> cdá sn ak ellenére is ez a kzet könnyen szétmor-

zsolódik, bányanedves állapotban megütve apró darabokra esik

szét. Néhol tömöttebb az alapanyag, ilyenkor halvány rózsaszín,

iiz ilyen változatok alapanyagában apró földpát lécek csillogása is

megfigyelhet. Ritka az alapanyagban a kvarcbeágyazás. Mikrosz-

kóp alatt feltnik a beágyazások alárendelt szerepe az alapanyag-
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gal szemben 14:86, ahol 1 ©ágyazásnak csak a íöUlpátot és a kvar-

cot tekinthetem. Az alapanyag színtelen, átlátszó, -f nikolok alatt

szabály tahin, esipkézettszél, felhs-ptelylics, világosabb és sötótebb

foltokból áll, ezek valószínleg a másodlagost elkvarcosodásnál

keletkezett kvarc mikrolitok. A kevés pagiokhbizrbeágyazás rende-

sen csoportokban jelenik meg, víztiszta, repedezted; a repedésekbein

szericit-pikkolyek <*szlellu*tk. Gyakori a zonás kileibxlós, amikoi

is a bels bazisosabb mag rendesen elkaolinosodott, kiesett és csu-

pán a küls savanyúbb burkok maradtak meg. E.gy ilyen zonás

egyednél a magban 24^ An-t, a zónában 1< % An-t hatáioztam

met". A szimmetrikus zónában 9
n30 maximalis kioltást mértem,

ami 27 % An tartalomnak felel meg Az alapanyagba beágyazott

kvarc diboxaéderes kifejldésn és hasonló az elbbihez. A pórusok

falain ül kvarc kristályok + és — romboéderel tompított, meg-

nyúlt prizmástermetnek és gyakran a melléktengellyek egyike n
a pórus falához, ilyen esetben mindkét végük kifejldik. A kzetbe i

kevés '—10 /( nagyságú biotit figyelhet meg, kötegekben jelenik

meg, s rendeden inagnetit szemcsék kísérik.

A fejttl északra 16 lépés távolságra pinceüreget vájtak, (Ott

jártamkor. 1934. VTTT.l ennek déli faláról, a bejárattól 1.5 m-re vet-

tem mintát. E kzet tömött, szürkés rózsaszín, bánvanedves álla-

potban egyenetlenül törik. Szabadszommcl feltnik henne az elz
kétféleséggel szemben a *ok beágyazás ; ezek közül a földpát a 2.5

mm nagyságot is eléri, hasadási lapjain üve t
ges, selyemfény. A

hányon lév darabok nagyon hamar kifehérednek. földpátbeágya-

zásaik elvesztik fényüket s lisztes lei*® a felületük. E kzetbein ke-

vés pórus látható. Mikroszkóp alatt az alapanyag és beágyazások
aránya 72 : 28 ; mégpedig földpát 16 %, kvarc 9 h

/<>, nórus 2 %, mag-
netit és biotit 1%. Az alapanyag kétfélcképen fejldött ki. A na-

gyobb része mikrofelzit, amelyben kisebb üvegmezk vannak. Á
mikrofelzit igen apró fonalak, pontok, kicsiny kristályléoek, tö-

mött szövedéke, melyekben elég nagy fénytörésbeli különbségek
vannak. Az üveges mezk sokkal áflátszóbbak, világosabb színek
a felzitnél. + nikolatt alatt jól elkülönülnek. Feltn bennük a

különböz állapotban lév átkristályosodás. Párhuzamos nikolok

alatt egyenletesen elosztva, párhuzamos elrendezés 1—2 fi vastag,
6—7 ,u hosszú pálcikák láthatók, a szövete tehát jellegzetesen ..folyá-

sos“. Keresztezett nikolok alatt ezek a pálcikák nehezen ismerhe-

tk fel a sötét mezkben, ellenben igen feltnek az apró 5—10 u

átmérj mikrostóforokristályok. melyeknek mindegyükében kis

fekete kereszt van. Szádeczkv Gyula is felhívta a figyelmet

ezekre a kis keresztkékre az Eperjes-Toka ji hegység riolitjaibau.

(13.) Nagy nagyítás mellett kitnik, hogy ezek a keresztek az asz-

tal forgatásával nem tartják meg eredeti helyzetüket, mint azt

Szádeczíky Gy. leírja (p. 74), hanem szimmetrikus hiperbolára

nyílnak szét, mely 45°-nál eléri legnagyobb szögállását, majd újra
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összecsukódnak. Azt Szádeczky G'y. is megfigyelte, hogy némely-
kor ezek a keresztek hajlottak; bizonyosan is ilyen hyperlmlá.kat

1 állott, amit a rajza is bizonyít. Ö ezt azzal magyarázza, hogy a

szfer©kristályok srn fejldtek s így nem vehettek fel gömb ala-

kot, véleménye í szerint tehát ezért hajlanak el a keresztkék. Való-
szín, hogy ezek a sötét kereisztkék Bertrand-Webskv féle tengely
keresztek, amelyek úgy jönnek létre, hogy az üvegbl átkristályo-

sodó szforckibtály talán csak optikailag koncentrikus rétegei a

párhuzamos fényt a kristály belsejébe gyjtik s így mintegy ma-
guk alakítják át az ortoszkópot Monoszkóppá. Ilyen tcngelykilépós

fényképét közli Ven dl M i klós Dudich után kaiéit szferokris-

tályról (l. p. 187.), ahol a kelreszten kívül koncentrikus gyrk
is fellépnek, mint a konoszkópban. Az alapanyag egyes helyein

opálos kiválások is vannak, ezekben is sokszor éézlelhet a kezdd
á tik r i stá 1 yoecd ás.

A pórusok gömbalaknak, széleiken igen apró kvarc kristályok

ülnek, melyek között vasoxidos, opálos, berakodás van. A beágyazá-
* ok között leggyakoribb a plagioklász. A (010) szerint táblás egye-

dei meglehetsen üdék, zónásak. Az egyik egveden a magban 32%
An, a zónában 28% An, a küls burokban 22% An-t tallátam. A (010)

szerinti metszeteken pozitív karakter tengelykilépés figyelhet
meg. A szimmetrikus zónákban mért maximális, kioltás '15°30\ ami
32% An tartalmú andezinnek felel melg. A földpátokon háromféle
elváltozás figyelhet meg; kaolinosodás, szerieite-edés és opálo-

sodás. A kaolin oscdás inkább csak szabadszemmel látható, mivel
csiszoláskor, a kaolincsodott földpátgzem kihullik, legfeljebb a sa-

vanyú burka marad meg. A szericitesedés fleg a nagyobb földpát-

szeimeken feltn, amelyeknek a repedéseiben sokszor egészen há-

lós szerkezet, sárgás, ersen fénytör pontok alakjában jelentke*

zik. Az opálosodott, földpát csak alakjáról ismerhet fel, különben
izotrop s lenne zegzugos, világító lécek alakjában kristályvázak
vannak. A kvarc dihexaódeies kifejldésig alárendel tebb, nagy-

mértékben korrodált. Némelyik ©gyedben 3— 4, a ftengellyel pár-

huzamos helyzet, rózsaszín üvegzárvány van, kis légbuborékkal.

Biotit kevés van a kzetben, 10 4-23// nagyságú kötegelt két eset-

ben figyeltem meg. Pleochroizmusa n = majdnem színtelen, c vö-

röslbarna között igen ©fs. A biotitot rendesen zirkon kíséri, oly-

kor egy csomóban 4—5 kis zirkonkristály figyelhet meg. Termetük
zömök prizma és piramis. A uiagnetit igen apró pontok alakjában

srn, vagy nagy szabálytalan len ezekben, titkán elszórva jelent-

kezik.
• • #

A második kfejt az elbbitl keletre, mintegy 00 m-re a szl-
földek között van. Felszíni fejtés ez, amelynek csak a délkelet-

keleti falán van jó megtartású kzet, az észak és északnyugati ré-

szén törmelékes, vékony, palás elválásig A délkeleti részen nagy
,00— <S0 cm-es) tömbök l>e)n válik el a fehér, porcelánszer riolit,
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melyben szabadszemmel fleg kvarc, alárendeltebben földpát be-

ágyazás látható. A kzet bányanedveis állapotban egyenetlenül

törik. Mikroszkóp alatt a porcelánszer alapanyag szánt,elen, át-

látszó s finoman kristályos. Keresztezett nikolok alatt igen ala-

csony interferencia szín mellett részben sötétebb-világosabb lói-

tokra, részben pedig 10— 1-1 /< nagyságú gömbökre különülnek el,

amelyekben kis hiperbolákra szétnyíló fekete, kereszt van. Ez utób-

biak valószínleg földnátok. Az alapanyag meglehetsen szerici-

besei lett. A zericü pikkelyek is hozzájárulnak a fénytörési >eli kü-

lönbségek emeléséhez. Az a lai 'anyag és beágyazások aránya f>(i :

.‘14
. A beágyazások olagioki ászból és kvarcból állanak. Színes

elegyrészt ebben a kör'etben nem találtam. A plagioklászok v íztz-
tök. -üdék, a nagyobb egyedek repedezettek s gyakran igen korro-

dáltak. A n agnia öblösen l enyomni a földpátba s ott alapanyag

zárványokat alkot. Gyakori a légbuborékos üvegzárvány is, amely
mindig a c tengellyel párhuzamosan helyezkedik el. Az albit tör-

vény átalános, a karlsbadi ritka. A (Olt)) lapokon ismételt zóiiás

szerkezet figyelhet meg. Az egyik kristályban egy egyeden a bel-

s magban 1
2"20’ = 29% An, zóna í)°30’= 27 % An, küls burok 5°43’

'25 5% An-t találtam. A mag tehát savanyú andezin, a burok
pedig oiigoklász. A szimmetrikus zónában mért maximális kiol-

tás + 16" volt, ami 33 % An tartalmú andezinnek felel meg. A föld-

pát ok repedéseiben sok a szeriéit; némely földpát pedig opáloso-

dott. A kvarc dihexaéderes, sokszor szilánkos, igen korrodált. Majd-
nem minden egyeiiben van 2—3 rózsaszín légbnborékos iivegzár-

vAny.

BottUU-féle bánna.

A Bottük féle bánya az Ardó hegy nyugati oldalán, az erd
és szöllmúvelés határán fekszik. Ardó község keleti határában a
Bottlik féle szln keresztül rövid kanyargós út vezet hozzá. Tulaj-

dcnk.épen két feltárás van itt, a régi és az új Bottlik-bánya. Mvel
mindkett kzete azonos, csak az újabbat ismertetem. Ez megle-
hetsen nagy feltárás, amelyben szürkés-ibolya szín, csaknem
horzsakszer riolitot fejtenek. Feltn a kzet héjas-pados elválás ’

a héjak nagyobbrészt körkörösen helyezkednek el, de rz össze
visszagörbült héjak is gyakoriak, ami a 28. ábrán látható. A k-
zet nagyon likacsos, könny; a likacsok a folyás irányában párhu-
zamosan elrendezdött 0.1 mm-tl egész 2 mm vastag csövecskék-
bl állanak, nmlvek srn vannak egymás mellett. Ennek tulaj-
donítható a kzet szívóssága, ugyanis ütésre a kzet enged az ütés

helyén, de nem törik, vagy hasad szét. Építkezésre alkalmas, mert
könny és jól faragható- Kevés beágyazás észlelhet a kzet alap-

anyagában, 2—3 mm nagyságú földpát és igen ritkán egy-egy alig

1 mm-es dihexaéderes kvarc látható szabadszemmel. Gyéren elszórt
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i-ár.Lrá> barna foltok is .feltnnek, melyek a bomlásnak indult hiper-

szténtl származnak. Mikroszkóp alatt a térfogai, százalék aránya

a következ: alapanyag 50%, pórus 30%, földpát 12%, kvarc 5%,
hiperszfcén 2%, ír.agnetit 1%. Az alapanyag szövete „folyáson"

,

tö-

mött mikrofelzites és üveges szalagok váltakoznak benne. A fetl-

zites alapanyagban részben igen sok apró, legfeljebb 5 ,<t nagyságú
magnetit szemecske van. Az üveges részben ritkábban nagyobb vagy
srbben kisebb párhuzamos el rendezdései kristály pálcikák van-

nak. Olykor ezeken a pálcikákon elváltozás jelentkezik, apró bef-
zdések láthatók, a kristíálykák olyanok, mintha parányi szemek-

soi akoznának egymás mellé. Keresztezett niltolok alatt az alap :

anyagban szferolites rét zek figyelhetk meg. A szferolitok középen

szétnyíló tengelykereszt észlelhet. Ritkán egy-egy nagyobb, 2

nrai-es szferolcristály is van az alapanyagban, ennek szerkezete

Fig. 28. ábra. Hejas-.pados elválás az ardói Iíottlik-féle bínyábau.

Schalig-bankige Absondenmg in dér Bottlik-schen Grube von Ardó.

sugaras, rostos, sok magnetit-szem cáóvel . A földpát bengyazááok
: észben elbomlottak. Igen jellemz rájuk, hogy nincs éles határ az

alapanyag felzites szövedéke és a földpátszem között. A nagyobb

földpátszemek repedéseiben sok a szeriéit. Némely földpátszem

igen korrodált. Sok az albit, kevés a karlsbadi törvényszerinti iker-

ö.^szenövés. Egv esetben 3-1 albit lemezt lehetett megfigyelni, kény-

törésük a kanadabalzsaménál nagyobb. A szimmetrikus zónában

a következ maximális, kioltásokat mértem: + 21' 38.5% An.

+ 21 "30’ -= 39% An, +23"30’ = 41% An. Itt tehát már bázbosabb

andezinföldpátok vannak. A kvarc ritka elegyrész, dihexaéderes ki’-

fejldés, repedezett, szilánkos üvegzárványok is észlelhetk benne.

A hipersztén idiomorf, oszlopos, meglehetsen bomlott. Repedéseit

itt rozsdabarna vasoxidok töltik ki, melyek közül a biper-tzten >ok-
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t'zor ki is hullott. A megmaradt részek pleochroismiua a sár-

gásbarna és zöldessárga között gyenge. A bomlott hipersztén kris-

tály bomlástermékei mintegy felszívódtak az alapanyagba, innét a

- zabadszeinn el látható sárgásbarna foltok. A likacsok faluit opalos

botrakódások bélelik, melyekben kristalyvázak figyelhetk meg.

Az ordói Fidubónna.

Az Ardóhegy északi oldalán a községtl 1 km-re van az ardói

Falubánya. Kunok a fejlnek keleti falán szürke, perütes, üveges

riolit, a déli és nyugati falon pedig rózsaszín riolit van. A keleti

falon pár fokkal északfe’é dlve néhány 90 ont vastag és 150 cm
hosszú hatszögletes oszlop van. ‘29. ábra. Itt a kezet üveges, per-

Fig. 29. ábra. Hatszögletes oszloos el . álás az ardói Falubánya keleti

oldalán. — Hexagonalprismatische Absomlerung au dér Ostseite dér

Falu-Grulbe von Ardó.

ütés, bányanedves állapotban könnyen széttörhet apró darabokra.
Sok 2—3 mm-es nagyságéi hólyag van az alapanyagban, melyekben
sárgá^fehér, horzsakszer anyag van. Beágyazás csak ritkán lát-

ható szabad szemmel. Mikroszkóp alatt uralkodik a teljesen víz-

tiszta izotróp üveg, melyben párhuzamos elrendezdés, 2—3 o vas-

tag és 15—20 o hosszú léeeeskék. Ezek a lécek kitnen megriz-
ték a magma folyását, a beágyazásokat közreveszik s bennük való-

ságos kis megmerevedett örvények észlelhetk. Az alapanyagot
egy-egy nagyobb, több mm-es átmérj szferokristály teszi válto-

zatosabbá. A szferokristályok rendesen a pórusokat övezik, juga-

ías, rostos szerkezetek sok apró magnót it szemesével. A beágyazá-

sok zömét plagioklászok alkotják, melyek rendesen csoportokban
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jelennek meg. Igen gyakran átmenet nélkül, elmosódva mennek át
H'i alapanyagba. Némelyik nagysága eléri a 2 mm-1 is. Az álbit- és
karlsbadi törvény szerinti ikrek aránya 1:1. Az albit lemezeken
mért maximális kioltás+22°40’ = 40% An. A karlsbad ikrek jzim-
metrikus zónájában mért maximális kioltás+ 17‘’15'= 37% An. Az
egyik zónás egyed ben a magban 40% An-t, a burokban 33% An-t
találtam. A kvarc ritka beágyazás, dihexaéderes vagy szilánkosan
vöredezett. A íoldpátok és szferokristályok mellett, különösen azo-

kon helyeken, ahol rz alapanyag elmosódva megy át a földpátba,

Msebb-i 1agyobb kloiit-lemeizkék vannak. Színük halványzöld, f-
zöld néha zöldes^ fekete. A klorit másodlagos elegyrész, valószín-
leg a íoldpátból .jött létre. Ezenkívül néhány zirkon és apatit kris-

tályt találtam. A pórusok falán kis félköralakú opálos kivirágzás

van. A fejt déli és nyugati falán rózsaszín a kzet, amely az

elbbi kissé zöldes szürkétl élesen elüt. A kzet alapanyaga is tö-

müttebb, benne kevesebb a pórus; ellenben a földpát és kvarc be-

ágyazások mellett meglehetsen sok, 2—3 mm nagyságú sárgásfe-

hér szferokristály van benne. Mikroszkóp alatt ezekben a szfe-

rekristályokban némelykor sajátságos hármas beosztású felépí-

tés figyelhet meg: a bels mag 30—40 n sugarú kör, n elyben min-

den rendszer nélkül pontok, vonalak, trichitek halmaza van, erre

merlegesen 1—2 rnm-es sugarak helyezkednek el. melyek gyr-
szerén körülfogják a magot, a sugaras gyrn kívül egy, csupán
pontokból álló 20— 50 /' vastagságú küls hurok van. Sokszor a

szferokristály a pórusokat övezi, ilyenkor a bels szabálytalan tö-

meg és a sugaras gyr között opálos berakodások láthatók. Az
alapanyag felzites és üveges mezkbl áll. Az üveges mezk rész-

ben vagy egészben átkristályosodtak, ilyenkor keresztezett niko-

lok alatt apró gömbök láthattok a mezkben, melyekben fekete ke-

resztkék vannak. Az asztal forgatásakor a keresztek hiperbolákra

nyílnak; ebbl ítélve anyaguk valószínleg frdpát. A beágyazások

zömét pagicklász alkotja, a kvarc gyéren fordul el. egészén ritka

a nagyon bomlott hipersztén. A földpát, plagioklász részben már

bomlott, gyakoriak az albit, ritkábbak a karlsbadi törvénv szerinti

ikrei. Egy esetben figyeltem meg periklin ikrek összenövését. A

föl (Ipátok bázicitása jóval nagyobb az elbbi fejtk földpátjainál

talált értékeknél. A szimmetrikus zónában mért maximális kio.ta-

sok+ 25° = 45 5% An, + 26° = 47% An. Megersítette ezt (100)

szerinti metszet, melynek kioltása 25° — 4(5% An. Tehát mar a

Labrador felé hajló andezin típusok. A kvarc dihexaederes rombus

alakú üvegzárványokkal. Magnetit igen sok van ebben a kzetlnm,

l'eg a szferoli tokban találhatók srn az apró fekete szemcséi.

A hipersztén csaknem teljesen elbomlott, helyét rozsdabarna vas-

oxid és o])álos kovasav kiválások jelzik, melyekben még itt-ott fel-

ismerhet egy-egy hipersztén szilánk.
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Csepki hegy.

A Csepki hegy keleti oldalún nagy feltárás van, melyet tu-

lajdonosa után Fehér-banyaunk neveznek, Ez a kfejt esakneni

](J0 in hosszú, “20 in ezéles és 12 m magas szakaszon tárja fel a hegy

riolitját. Távolsága Heregsoásztól a transzformátor telep melletti

Fi ff. 30. ábra. Uáromiráuyú elválás a Fehérbánya északi végében. A
leváló darabok ronibns alakú lemezek — Absonderung in rei Ricli-

tuiigen am Nordende dér Fehér- (Weissen) Grube. T)ie síeli loslösen-

den S-tiicke síiül rautenförmige Plattén.

mezei líton haladva 2 km. A fejt északi oldalán teljesen fehér

a kzet. A 30. ábrán jól látható a hármas eíválási irány, a leváló

kzetdarabok romlms alakú paralellepipedonok. Ez a kzet nagyon
bomlott, kilúgozott állapotban van. Laza, likacsos, a földpátszemek

teljesen kihullottak belle. Bányanedves állapotban egészen apró
darabokra esik szét. Sleabadszemmel néhány, a törési felületen ibo-

lyás szürke kva rcbeágyazás és a ritkán elszórt zöldes-sárga foltok

láthatók. Mikroszkóp alatt még inkább látszik a bomlás. A föld-

])átok helyét csak a négyzet- léc- vagy sokszög lakú lyukak ájul-

ják el. Az alapanyag és pórus aránya 72:28. Az alapanyag párhu-
zamos nikolok alatt víztiszta vagy gyengén sárgás. Fénytörésbeli

különbségek nincsenek benne, vagy kicsinyek. Keresztezett nikolok
alatt felhs, pelyluts, elmosódott szél képet látunk, ezek valószí-

nleg a másodlagos elkvarcosodás révén keletkezett kvarc mikroli-
tok. Néhol egy-egy csoportban apró, kis gömbök is láthatók, me-
lyekben szétnyíló fekete kereszt van. Ezek talán az üvegbl átkris-

talyosodó fóldpát-krisztalitok. A földpát beágyazás teljesen kihul-

lott. A kvarc víztiszta, dihexaéderes, korrodált. Igen érdekes, hogy
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a hipersztén éhben a kilúgozott kzetben meglehetsen üde, míg az

elbbi fejtük frisebb kzeteiben igen bomlott volt. Idiomorf, priz-

máé termet. Metszetei téglalap vagy négyzet alakúak, ahol a

négyzet sarkait a vékony (13 0> lapok tompítják. Színe halavány

sárgás zöld. Plecchroizmusa c = sárgászöld, ci barnáfizöld között

igen gyenge. Az egyes példányokon igen jól megfigyelhet a h.iper-

sztén bomlás folyamata, mely az (100) szerinti hasadás és a (001)

szerinti elválás alkotta repedésekben indul meg. Ilyenkor rácsszer
léchálózat járja át a kristályt. A hóm 1 ás késbbi folyamán a lécek

megvastagodnak, repedések támadnak kitöltve vörösbarna vasoxi-

d okkal. Végül az egész kristály helyét vasoxSd okból álló halmaz
foglalja el, melyben limonit, xantosiderit és hematit ismerhet fel.

A limonit barnássárga foltjai izotrópek. A xantosziderit a bomló
hipersztén repedéseit tölti ki, színe vö> öshie hajló élénksárga, szer-

í-eiaöte rostos. A rostok hosszanti iránya = c . Fénytörése és ket-

tnsiíörése nagy, kioltása egyenes A hematit élénk vörös foltok

alakjában jelenik meg, ezt a színét keresztezett nikolok alatt is

megtartja. Magnetit csak nagyon kevés van az alapanyagban elszór-

va. Feltnik még néhány ers fénytörésit másodlagos szeriont pik-

kely.

Északról nyugat felé haladva a kzet kevésbbó bomlott, tö-

möttebi). A színe szürkésfehér. A hatfjr nem éles a két változat kö-

zött. A l'ö'dpótok nagyrésze itt is kihullott, de néhol óíy-egy 2.5

mm nagyságot is elér loldpát beágyazás még látható. A földpát

mellett ibolyásszürke kvarc beágyazás és zöldessárga foltok vannak
az alapanyagban. Ezek a foltok elbomlott hipersztén nyomai. Vé-

kony csiszolatban az alapanyag sárgásszürke, mikrofelzites. Igen

s< k apró magnetit szemcse van az alapanyagban. 1 mm2 területen

mintegy 1500 db. 5-—3 0 ^ nagyságú magnetit szemcsét találtam.

Ezenkívül ritkán elszórva 0.2—0.G nun-es nagyságú magnezit lemez-

kék is láthatók. Néhol az alapanyag egészen átlátszó, víztiszta,

ezeken a helyeken opálos kiválások vannak. Az uralkodó beágyazás

plagioklúszföldpát. Megle(het,s;en rossz megtartású, nagyobbrészt

már kihullott az alapanyagból. Fénytörése minden irányban na-

gyobb a kan aduba 1zsaménál . A szimmetrikus zónában 15°45’ maxi-

mális kioltást mértem, ami megfelel 33.5 % An tartalmú savanyú
andezinnek. A íöldpátok fleg kaolinná bomlottak el, alárendcd-

r ebb a szericitesedós. A kvarc diihcxaédercs, sok benne a rózsa-

szín, rombus vagy téglalap alakú, légbuborékos üvegzárvány. A
b

i perszténnek csupán a körvonalai és egyes foszlányai maradtak
meg. Bomlástermékeit a környez alapanyag mintegy beitta, innét

erednek, a szabadszemme! látható zöldesed rgu, 2—3 mm-es foltok,

melyekben középen sötétbarna pont van.

Nyugatról délfelé haladva a szürkésfehér kzet szürkébe,

majd fokozatosan vörösl>e n egy át. A határ itt sem éles, a vörös
szín kzet mintegy Idefolyik a szürkébe s abban szalagokat alkot.
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Mindkett hasonló az elbb tárgyalt szürkésfohér kzethez, csak

nincsenek annyira kilúgozva. A fö 1dpá t -beá gyazáso k is kevésbbé

bomlottak, néhány a (010) lappal párhuzamos metszetben -f- jelleg

tengelykilépést figyeltem meg. F’zen egyedc.k kioltása alig tért el

a 0°-tól, ami az egészen savanyú andezinra jellemz (28 % ) An). A
vörösszín kzetben a bomlott hiperszténeket zömök zirkon kris-

tályok kiérik. Mindkét kzet repedéseiben és likacsaiban sok opá

ios kiválás van.

Xagy-Sárok hegy.

liikkfaldy-bánya.

A Xagy-Sárok hegy észak-nyugati oldalában, az erd- és sz-
l-mvelés határán van a Bikkfaldy-féle bánya. Beregszásztól a

villamosáram fejleszt telep meletti úton haladva alig 1 km távol-

idig. 31. ábra. Utóvulkáni hévforrás által elbontott riolit a sárok-hegy

i

Bikkfaldy-féle bányában. Kétoldalt a folyásos szerkezet, ép kzet
látható. — Durck postvulkanische Thermen zersetzter Rhyiolith in

dér Bikkfaldyscthen Grube am Sárok-Berg. An beiden Seiten ist das

unversetzte Gestein mit fluidaler Strucktur sichtbar.
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ságra van. A félköralakú kfejtben ószaknyugnt-dékeleti irányban

kétféle kzet található: szürkés-fehér, üveges, perlites riolit, amely

hasonlít az Aidó neg> i Faluhánya kelleti falán lév kzethez és ró-

zsaszín, folyásos szerkezet, mely a késbb tárgyalandó Bönd-
bánya kzetével azonos. A két féleséget az északi falon igen, ersen
bdmlott, kilúgozott fehér kzet választja el. A 31. ábrán jól lát-

hatók a merleges irányú, egymással párhuzamos hawulékok, töl-

csérek; ezek a vulkáni utóhatásként fellép, valószínleg hévfor-

rások nyomai. A hasadékok között néhol 2—3 dcm átmérj üre-

gek vannak. Ezekben az üregekben fehér vagy gyengén rárga szí-

n egynem anyag van. Ezen anyag kissé földes, porcelláu-

szer, kagylós'törés, a vizet mohón szívja magába, miközben meg-
keményedik. Minségileg sok kovasav, alumínium és kévé® vas
mutat,ható ki benne. Srsége 2.26. Ezekb' következtetve elopílo-

sodott. kaolinnak tartom ezt az anyagot, megjegyezve azt. hogy az

észak-ke 'éti, részen több lenne a kovasav, tehát inkább opálos, dél-

kelet felé pedig több benne az alumínium, tehát kaolinban gazda-

gabb. Itt elször kaölinosodás történt és utána opálosodás, ami ge-

netikai szempontból fontos. Valószínleg a magas hmérséklet g-
zök gázolt bontották el a kzet földpátjait kaolinná, amelyet

késbb a forró víz kilúgozva, ezekbe az réigekbe belerakott. Csalt

ezután következhetett a kovasavas oldatok hatására az opáloeodás,

amely a kzet repedéseit is hialittal vonta he. Mikroszkóp alatt ez

az opáloscdott kaolin látszólag egynem, de 500X _OS nagyítási már
apró pontokra bontja fel, amelyek keresztezett nikolok alatt a sö-

tét. mezben fel-felvillannak. Ezenkívül egymástól 20 25 ,« távol-

ságban apró 2— pontokból álló vasoxid foltok vannak.

Az észak-nyugati oldal kzete szürkés fehér vagy sárgás fehér,

elválási lapjait sok helyen dúsan hialit vonja bet. Néhány na-

gyon bomlott föklpát, ilvolyáisszürke kvarc és sárgásbarna szín
lolt alakjában bomlott hiper,szíjén látható benne. Mikroszkóp alatt

az alapanyag legnagyobb része alig átkristályosodott üveg, kisebb
része mikrofelzit. A földpátok jóformán teljesen kihullottak. Meg-
határozásuk a kolvésszámú egyed miatt nem volt lehetséges. A
kvarc nagyon korrodált, sok henrtc az üvegzárvány. A hipersztén

már teljesen elbomlott. Bomlástermékei: rozsdabarna vasoxidok és

igen apró sárgászöldszín 5—10 fi nagyságú, négyzetalakú kri,s-

tálykák, melyek párosával (ikreik?) meglehet en tömöttlen foglal-

ják el a hipersztén helyét. Fénytörésük és kett ostorosaik ers, de

kicsiny voltuk fis gyér elfordulásuk miatti közelebbrl nem voltak

meghatározhatók. A magnetit apró pontok alakjában, fleg a fel-

zites mezkben jelentékeny. Gyiakori a zirkon, melynél a prizmát

piramis tompítja. A szélességének és bosszúságának aránya 1:3.

Az észak-keleti és déli falon rózsaszín, vastag, pados elválá-

sé közeit, van, mely bányanedves állapotban iszilánkosán hasad, az

elválási felületek itt is hialitosak. A kzet „folyásos" szövet. Ez
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a 1 min-töl több cm-ig terjed iholyásvörös és szürkósfehér szalagok

váltakozásából ered. Egyes lielyekejn, különösen pedifí a kelet, i l'al

délfelé húzódó létzón a kzet igen likacsos. Azi apró 0.5— <1 mm,
vagy ritkán í agyobl> likacsok szintén folyásos elrendezdésnek s

falaikon srn ülnek a tridimit lemefcek. melyeknek fénytörése a

ivenzolnál jóval kisebb, a terpentinnél és glycerinnél valamivel na-

gyobb. Beágyazás alig látlnitó ebben a kzetben. Mikroszkóp alatit

uralkodik az alapanyag. A térfogat százalékarány a következ:

alapanyag (>4%, földpát 10%, kvarc 4%, bii ei>r/ti n 5%, pórus 19%.

Az alapanyag perliíes, melyben vékonyabb, üveges szalagok húzód-

nak végig. Az üveges alapanyagban a folyásai párhuzamosan cl-

rendezdött, pálcikaalakú kriszt állítok vannak. A földpát beágya-

zások meiglehetsen bomlottak, nagyrészük kihullott. A maximális

kioltás szerint 34% An tartalmú andezin az összetételük. Nagyré-

szük kaolinosodott éis opálosodott. A kaolinosodás inkább e&ak

szabadszemmel észlelhet. A kalinosodott földpát liasadási lapjain

elveszti lényét s lisztes külsej lesz. Az opalosodott földpátokat

csak alakjukról lehet felismerni, keresztezett nikolok alatt sötétek

maradnak, legfeljebb egypár léealakú földpáttöredék marad vilá-

gos. Alárendeltéül) elváltozás a szíericitesedés, amely a nagyobb

föld pótszernek repedéseiben jelentkezik. A kvarc erslen korrodált,

gyéren fordul el. Az egyik c tengellyel párhuzamos metszetben

(J drl). egyvonalban gyöngyszeren- elhelyezkedett rombusi alakú

üvegzárványt találtam. E zárványok mindegyikében kis mozdu-

latlan buborék volt. A tridimit a pórusok és repedések falait borít-

ja, de olykor az alapanyagba is behatol. A hipersztón már telje-

sen elbomlott. Gyakran tridimit is van a hipersztón helyén, ami
azt bizonyítja, hogy a hipersztón bomlása igen korán megtörtént,

má részt, hogy a tridimit csak késbb, valószínleg pneumatolitos
hatásra keletkezett. A bomlástermékek között itt is gyakran sze-

repelnek kis négyzetalakú kristályokból álló halmazok, melyeknek
fénytörése a kanadabalzsaménál nagyobb, kettstöi’ésük ers és

néha zónás szerkezetek.

A Bikkfakly-bányához vezet útnak a szöllk között lév azon
szakaszán, amely a hegy lábától kelet-nyugat irányban egyenesen
vezet a bányához, mintegy kétharmad részben több, nagyjában
észak-dél csapásra telérszeirü kiemelkedés van, melyek ellenállóbbak

az alapkzetnél. Éhek részben sárgásfehér horzsakbl, részben pe-

dig szürke vagy fekete perlites .szurokkbl állnak. Igen feltn
rajtuk a „folyás", ami a pár mm-tl több cm-ig terjed vastagságú
horzsak és szurokk szalagoktól ered. A horzsak aláreDdelt|ebb,

rendkívül finom, a folyás irányával párhuzamos csövecskék járják

át, ami egészen könnyvé teszi. Beágyazást ebiven nem találtam.

A perlites szurokk a szürkétl a feketéig minden színárnyalatban
megtalálható. A világosabb szürke kzet 2—3 mm-es gömbök hal-

mazából áll, a sötétebh kzet változatban kevesebb „perlit“, a fekete
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változatban pedig teljesen hiányzik. Itt tehát egyrészt a horzsak-
bl a perlitbe, másrészt a perlitbl a szurokkbe találtam átmene-
tet. A sötétebb színárnyalatú kzetekben a beágyazások száma n.
A beágyazás földpát; igen bomlott, kaolinoscdott, ami ,-zabadszenr
mcl a földpátok homályos, lisztes felületérl látszik. Mikroszkóp
alatt az alapanyag tiszta üveg, melyben srbben kb c\bb vagy rit-

kább nagyobb páleikaalak krisztallit és. srn apró magnetit sze-

mek figyelhetk meg. Gyakori a zirkon prizmás termet kristály-

kája.

Kigyósi Egyházi és Úrbéri bánya.

A Nagy-Sárák hegy északkeleti lábánál, Kígyós községtl
nyugatra 1.2 km-re van a kigyósi Egyházi- és Úrbéri-bánya. A fej-

l észak-nyugati fele az úrbéresek, dél-keleti fele a kigyósi egyház
tulajdonában van. A nagy, tojásdad alakú fejtben egységes fehér

malomk riolitot fejtenek. A kzet a felszínre merleges, 30—70

cm vastag sokszögletes oszlopokban válik el. Az elválás! lapok, kü-
lönösen az észak-nyugati oldalon hialitosak. A déli fal északnyu-
gati végén a kzetet a Bikkfaldi bányához hasonlóan repedések,

tölcsérek járják át, ezekben szintén hófehér, elopálosodott kaolin

berakodások vannak. A fejt kzete igen likacsod könny. A lika-

csokban 2—3 mm-es kvarc kristályok égi apró tridimit lemezkék
ölnek. Bányanefclves állapotban a kzet könnyen faragható és ne-

hezen törhet, mert a likaesos szerkezet mintegy felfogja az ütés

erejét. Ezért fleg malomkövet faragnak belle. Mikroszkóp alatt

a kzetben uralkodik az alapanyag. Párhuzamos nikolok között

víztiszta, átlátszó, keresztezett nikolok alatt ogymásbakapcsolódó
szél foltokból áll, melyek váltakozva oltanak ki. Ezek másodlagos
kvarc kristályok. A beágyazás ritka: néhány födpáttöredék és di-

iiexaéderes kvarc található az alapanyagban. A likacsok falain

kvarckristályok ülnek, H elyeknek közeit opálos anyag tölti ki. A
földpátok is opálosodtak. Általában a kzeten igen ers a másod-

lagos elkva rcosodás. A fejt közélte tehát hidrokvarcitos riolit.

Hosszú-hegy.

Böndö-bámya. A Hosszú-hegy gerincén van a Beregszász vá-

ros tulajdonát képez Bönd-bánya, melyet a Be reg>zász -K
i gys

i

országúiról észak felé elágazó mezei úton érhetünk el. A fejtben
fleg útburkolásra fejtik az elég üde, rózsaszín riolitot. Ez a kzet
kemény, bányanedves állapotban szilánkosan hasad. Feltn a

„íolyásos“ szerkezete, ezt a 0.5—1 mm vastagságú csaknem fekete

é;s az 1 cm-tl nagyobb rózsaszín szalagok idézik el. A vékony,

fekete csíkok egy-egy csoportban srbben helyezkednek o)l, ami

feltnbbé teszi ket. Levegn állva a kzet nagyon hamar teljesen
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kifehéredik, csupán u vékony fekete szalagok maradnak meg. A
kzetben sok a pórus, ebekben tridimit van. Aránylag sok a beá-

gyazás. Mikroszkóp alatt a következ térfogat százalékarány tll-i-

píthntó meg: alapanyag (i4%, pórus 14%, kvarc 11%, toldpát 9%,
vas ex idk, rnagnetit “2%. Az alapanyag szélesebb rózsaszín sáv-

jai mikroszkóp alatt felzitbl állanak, melyben sok az axiolit, ke-

ve-ebb a szferolit. A vékony fekete vonalak iivégibl állanak, mely-
len srn apró lócalakú krisztallitok és igen sok kis rnagnetit

szemcse van. A iöldpát beágyazások csoportokban jelennek meg,
üdék. A (.010) szerinti táblás, vagy pedig az a tengely szerint meg-
nyúlt oszlopos termetok. Ezek az oszlopos termet kristályok

könnyen összetéveszthetk a szanidinnal, víztiszták, repedezettek,

kioltásuk egyenes, de a kanade balzsamnál ersebb fénytörésük el-

árulja plagicklász voltukat. A (01 0) szerinti táblás kristályok zó

nás ik. a bels mag bázisosabb, a küls burok savanyúbb. A
visszatér zónásság itt ritka. Egyik egyednél a magban 34% An-t,

a burokban 28% An-t találtam. A nagyobb földpútok repedezettek,

a repedésekben sok a szeriéit. A kvarc dibexaéderes, víztbzta, oly-

kor szilánko . Két a (bOOl) párhuzamos metszetben -f- jellem ten-

gelykilépést figyeltem meg. Mindkét tengelykereszt az asztal for-

gatásakor kissé szétnyílt. Ez a kvarcnak rendellenességét mutatja.
Egy-egy kis apatit szemcsét is találtam a földpátban zárványként.

Arnnyos-hefjy.

A Bereii Nagy-hegy délnyugati lejtjén, az Aranyos-hegy
oldalában van a Firczák-féle kbánya. Igen kedveiz fekvés k-
lejt, mely közvetlen a mút meillett Beregszász városától 0.(1 krn-

ie, az Aranyos-hegy Kishegy nyerge után északra van. A fejt
kzete nagy tömbökben válik el, az elválás! falakat élénkvörös,

vasas kiválás borítja. Sok a hialit bevonat isi. Az északi falon je-

lenleg is kova avas oldatok szivárognak, mert az egészen friss tö-

rési felületeken jelenleg is válik ki hialit. Néhol kis cseppk kép-

zdmények találhatók a víztiszta opálos anyagból. Az elválási fa-

lakon felhalmozódott vasoxidokat is átitatja a kovasav. Az így
képzdött vasopál sokszor még puha, benne kékes fehér, fehér vagy
sárga foltok vannak. A nyugati falon fehérszín, tömött, porcelán-

szer, meglehetsen üde kzetet fejtenek. A kzet bányanedves
állapotban egyenetlenül, szilánkosan törik. A friss kzet teljesen

fehér, porcelánszer, melyben viztiszta földpát, gyengén ibolyás-

szíirke kvarc és ritkán 1—2 nim-es átmérj bictit lemezke látható.

Mikroszkóp alatt a teljesen átlátszó alapanyag uralkodik. Az alap-

anyagot felépít mikrokristályok egyrészénék a kanadabalzsamé-
nál ersebb, másrészének gyengébb a fénytörése. Ebbl Ítélve az
alapanyagot kvarc és valószínen káliföldpát alkotja, amihez sok
szeriéit és kevés rnagnetit járul.
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A földpátbeáigyazás plagioklász, megtartása üde, alakja sz*
lopás vagy táblás; nagysága eléri a 2 mm-et is. Fénytörése a kar

nadabalzsaménál ersebb. A közei (010) szerinti metszeteken min-
dég temgelykilépés figyelhet meg. A tengelyszög felezje c, jellem

+. A táblás egyedek zónásak, bels mag kioltása 0°= 2S% An, zó-

na kioltása 2° =27% An. Gyakori a visszatér zónásság is. A (100)

lapon mért kioltás 11°5’ =29% An. A 010 lapon 0° kioltás = 28 %
An. A földpátok szericitesednek. Különösen a repedések mentén
halmozódik fel az apró sárgás, ersen fénytör másodlagos szeriéit-

A kvarc beágyazás alárendellebb 0.5—1 mm-ig nagyságú, viztiszta,

repedezett dihexaéderes. A biotit igen gyéren fordul el,

apró lemezkéi sötétbarna színek s majdnem mindig tszer fekete

rutil (?) zárvány észlelhet bennük. A magneitit gyéren fordul el
s inkább nagyobb lemezekben. A keleti oldal kzete hasonló a nyu-

gatihoz, csupán a színe szürke, amit a finoman elosztott magnetit

okoz. A tárgyalt kzetek között legüdébb, a Firczák bánya kzete
alkalmas volt az elemzésre. Ezt dr. Endrédy Endile volt szíves

megelemezni. Az elemzés eredményei a következk:

súly 0/0

SiOa 74,58 Osan paraméterek,

TÍO2 0,19

Ab 0.-i 13.02 ' s = 82.58

Fe2 O 3 0,43 a = 20,30

FeO 0,80 c = 4,98

MnO 0,02 f = 4,72

MgO 0,19 n — 5,81

CaO 1,27 k = 1,99

KoO 3,66 sor =
Na20 3,34

H2O — 110 1,36 A Slate—Creek tipus

H2O 4- 110 0,75 Osann paraméterei

P2O 0 0,03

SOs 0,07 S 80,5 ;
a 19,5

összesen : 99,71 c 5,5 ; f 5,

Fajsuly : 2,46:

A Niggli féle paraméterek

:

i al fm c alk c fm mg
1,13

;
48,24 ; 8,12

; 8;58 ; 35,06 ;
1,06 ; 0,21

k P SO:i qz

0,42 ; 0,07 ; 0,42 ; -F 218,89 metszet VI.

Aplit—Gránitos magma tipus.

A C, I, P, W. rendszer szerint

Qu or ab an C hy il mt

37,80
;

21,70 : 28,31; 6,40; 1,22; 0,90; 0,46
;

0
,
70

;

Symbol I. 3 (4). 2 .
3”.
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A kzet alumíniummal kissé túltelített. A telítettség foka T
0,80. Ez a típus ifién hasonlít a tok-svai ohszidiánhoz, melyet

Dr. Ven dl A. elemzett meg és írt le (14, p. 51); összehasonlí-

tásul ide iktatom a megfelel Osann paramétereket.

s a c f

Firezák b. nyugoti faláról: 82,58 20,30 4,98 4,72

Obszidián Tolcsva, Tilalmas: Sl,02 19,08 5,0 5,2

Kishepy. A városi bánya.

A Kishgv déli oldalán lév kfejtk látják (-1 Beregszász vá-

rosát útkövez anyaggal. Feltn a kzet szeszélyes elválása. A
dél-nyugati részen vékony, lemezes elválás van, mely nyugat, észak,

északkelet felé fokozatosan szürkés, majd szürke ibolyás színekbe

Fig. 32. ábra. Közetszöveti kepék a kishegyi banyából. Baloldalt folya-

sos kzet a fejt keleti faláról nipersztén beágyazással, melyben

alakú zirkon és szabálytalan alakú magnetit zárványok vannak. .Jobb-

oldalt a fejt nyugati oldalának a kzete ersen korrodált földpát be-

ágyazásokkal. — (íesteinsstrukturbilder aus dér Grube atn Kis-Berg.

Links fluidales Gestein an dér Ostwaud dér Grube, mit eingebettetem

Hypersthen, dér förmige Zirkon- und unregelmassige Magnetit-

lansehliisse enthiilt. Reehts das Gestein dér V estseite dér* Grube, mit

eingebétteten stark korrodierten Feldspaten.

megy át; az elválás elbb merleges oszlopos, majd héjas pados. Az
elválási felületeket dendritek tarkítják. A fejt kzetére átmenet

nélkül 2 m vastag, ersen átmosott, nyirokkal kevert lösz települ.

Ebben a lösztakaróban Dr. Jantsky Béla 1935. nyarán gazdag

paleolit kultúrát talált.

A keleti oldal kzete hasonlít az Ardói Bottlik-bánya kze-
téhez. Könny, horzsakszer, ibolyássziirket alapanyagán jól lát-

szik a „í‘olyásos“ szövet. Ez a folyásos szerkezet az alapanyag-

ban lev, párhuzamosan elrendezett hullámos lefutású orsó vagy
csszer likacsok sr tömegétl ered. Igen sok a földpát beágya-
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zás. Feltnnek még a négyzet vagy téglalapalakú hipersztén be-

ágyazások, melyeket zöldes-sárga udvar vesz körül. Kvarc b ág . a

zást nem találtam. Mikroszkóp alatt a mikrofelzites alapanyag ural-

kodik, melyben három ícle nagyságú magnetit van: igen üriin

hintett 2—3 g. nagyságú, ritkábban díszért 20—25 u nagyságú és

ritka, rendesen a hipersztént kísér 0.1—0.5 mm nagyságú lemez-

kék. Az alapanyag világosabb mezi üvegesek. Ezek keresztezett

nikolok alatt apró gömbökbl állanak, melyekben fekete keresztkq

van, Az alapanyagban 1—2 mm nagyságú szferokristályok és néha
1 cm-es axiolitok is észlelhetk. A földpátbeágyazások víztiszták,

vagy kaolinosodtak. Rendeden a bels, bázisosabb mag kaolin is: dik

el és hullik ki, a küls savanyú burok ellenben üdén megmarad.
Ezeknek a földpát szegélyeknek a fénytörése: y =a kanadabíal-

zsaménál nagyobb, a — a kanadabalzsaméval egyenl, vagy vala-

mivel kisebb, tehát oligoklásznál bási&osabb nem lehet. A hiper-

sztén beágyazás nagyon bomlott, rozsdabarna vasioxidok és opálos

kiválások foglalják el a helyét. Gyakori a prizmás termet zirkon.

amely a hipersztént kíséri vagy benne zárványokat alkot. (Lásd 32.

ábra.)

A nyugati kzet tömöttebb, pórusok száma a keletihez viszo-

nyítva ersen csökkent, a kzet színe szürke, nagyon halvány zöl-

des árnyalattal. Az alapanyagban földpát és hipersztén beágyazá-
sok vannak. Kvarcot nem találtam. Mikroszkóp alatt az alapanyag
teljesen hasonló a keleti oldaléhoz, csupán kevesebb benne a mag-
netit. A pórusok repedései mentén sok amorf opálos anyag rakó-

dott be. A beágyazások közül uralkodik a földpát. Leginkább n

szerint megnyúlt oszlopokban jelenik meg és igen korrodált. Néha
az egész földpátszemcsét csak néhány ká.rélyos vagdalt) váz jelzi,

melyeken az albit ikerlemezek láthatók. Sokszor nincs éles határ

a földpát és alapanyag között. Ezek a megnyúlt, er en korrodált

tagok egyenesen oltanak ki, fénytörésük: y — nagyobb, « = ki-

sebb a kanadabalzsaménál. Összetételük 21% An-ta.italmú oligo-

kláisz A földpát beágyazásoknak c/gy másik generációja zömök-

termet, rajtuk korrózió nincs, viztiszták, üdék. A karlsbndi ikre-

ken mért szimmetrikus kioltás + 24° volt, ami 44% nnortit tartal-

mú andesinnek felel meg. A hipersztén bomlott, helyét vasoxid és

opálos kiválás foglalja le. Gyakori az alapanyagban a rrá odlagos

száriéit.

Bercgi-Nagyhegy

.

A Beregszászi hegység legkiterjedtebb csoportja a Beregi-

Nagyhegy, itt van a sok. régen ismert kaolin, alunit és malomk*
bánya, st Szabó J. aranybányát is említ (12).

Malomk bánija. A Beregi-Nagyhegy délnyugati oldalában

igen régi kfejtk vannak. Itt fejtik a híres beregszászi malom-
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köveket. A kzet sárgásfehér, szürkésfehér vagy iholyaszínü,

rendkívüli likacsot--, kemény, nehezen zúzható. A likacsok egyes he-

lyeken jóval nagyobb térfogatot foglalnak el, mint az alapanyag.

Falaikon sárga, íózsaszín, vagy élénkvörös szín 0.5—1 mm nap
súgó alunit kristálykék ülnek. Egyes helyeken a likacsok falát

fekete, bársonyszer mangánoxid borítja. Ezekben az üregekben

ülnek a lapokban igen gazdag, sokszor egészen víztiszta wolnyn
kristályok. A kzetben rendszertelenül elszórva pár om-tl
több dm-ig terjed átmérj, szabálytalan a 1 akii igen tömött, kagy-

lós törés, szürke szín kvarcitkiválások vannak. Mikroszkóp alatt

a kzet teljesen átalakult, a régi riolitos alapanyagnak csak fosz-

Fig. 33. ábra. Kiálló kvarcittelér a Beregi-Nagy hegy tetején. — Her-

vorspringt nder Quarzitgang am Gipfel des Beregi Nagy-Berges.

lányai maradtak meg, különben a kzet helyét alunit foglalja el.

Nemcsak a likacsok, repedések falain ülnek srn a pálcika alakú

tromboéder-j- bázis) alunit kristályok, hanem maga az alapanyag is

finom mozaik szeren egymásba kapcsolódó alunit-szemekbl áll-

Ennek a fejtnek anyaga tehát alunitos riolit, melyben az eredeti

kzetnek csupán a nyomai maradtak meg. A fejtben lév kvarcit

kiválások teljesen hasonlók a Beregi-Nagyhegy gerincén lév
kvarcit-telérekliez. Ezek a mintegy 2 m vastag telérek a kilátótól

dél-kelet keletre, észak-északnyugati csapással enyhe dlések.
(1. 33. ábra.) A Beregi-Nagvhegy legmagasabb pontjain is kvarcit
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telérek vannak, rajtuk több helyen sr, 2—5 mm-es kvarc kristály

bevonat van. A kvarcit színe fehér, szürkés fehér, igen aláren delten

vörös. Benne ritkán kaolin gumók vannak, amelyek át vannak 'tilt-

va kovasavval. Mikroszkóp alatt ez a kzet víztiszta, finoman szem-

csézett, melyben szögletes, töredezett, az alapanyagnál magasabb
fénytörés 20—30 mm nagyságú szilánkok vannak. Keresztezett

nikoilok alatt a látótér sötét, csupán a szilánkok világosodnak fel és

oltanak ki. A szilánkok anyaga kvarc, melyet opálos kötanvag
tart össze. A vörösszín kvarcit ettl csupán abban különbözik,

hogy az alapanyagban szabálytalanul elszórtan lrematit észlelhet.

Kréta-lyuk.

A Beregi-Xagyhegy déli oldalában a Kilátótól délkeletre van egy
elhagyott kaolinbánya, amelyet a környéken krétalyuknak nevez-

nek. Ut ma már nem vezet hozzá, csupán a kilátótól közelíthet meg

Fig. 34. ábra. Készlet a Krétalyuk nev felhagyott kaolini) inyából. A

kaolin fejtése a képen látható rerdszertelen üregek útján történt.

Detail dér .,Krétalyuk“ (Kreideloch) genanntcn, anfgelassene Knolin-

gvube. Dér Kaolin wurde in den am Bilde sichtbare \ regellos ange-

legten Höhlungen abgebaut.

egy kis gyalogúton. A tárnák bejárata csaknem teljesen beomlott,

mivel a felette lév laza kaolint az es állandóan a szk bejáratba

mossa. 3 m bossr/,ú, szk út után széles és magas tárnába jutunk. A
tárna kétoldalú hófehér kaolin, melyben sok 1—5 cm vastag bnrit-

telér van. A kb. 25 m hosszú szakaszon 17 havit teliért figyeltem meg.

A tárna boltozata ersen kvarcosodotl kaolin. A kvarcit lemezek

minden rendszer nélkül sejtszeren járják át a kaolint, a lemezkék-

ben víztiszta 1—5 mm-es nagyságú kvarc kristályok ülnek. Ebben
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is találtam b.aritteléreket. A barit áttetsz fehér vagy kékes szín
s 1 2 ein éllel híró romlnis alakú kristályokiból áll. Némelykor a

kristály kissé ívesen hajlott. Ez a folyósószer tárna nagy cúcs-
íves termekben folytatódik, melyeket 3—4 m-es átmérj kaolin

oszlopok választanak el egymástól. (Lásd 34. ábra). Az els nagy

írem észak-keleti részén vöröses szín a kaolin, benne világosabb

szalagok vannak, megrizve az eredeti riolit folyásos szerkezetét. Vé-

konycs.iszolathan a folyosó nyugati faláról vett fehér kaolint és ezt,

rz utóbbi vörheuyes szín kaolint vizsgáltam. A fehér Kaolin

tömött, egyenletesen finom szemcsés. Benne: durvább elegyrészek

nem láthatók. Mikroszkóp alatt víztiszta és a fénytörés folytán

kristályos szemcsésnek látszik. Keresztezett nikolok alatt túlnyomó-

részben alacsony interferenciája kékesszürke, majdnem fekete

szín szemcsés tömeg uralkodik, melyben l—20 // nagyságú, ritkán

nagyobb kvarc szilánkok és nagyon gyéren 30 — 50 u nagyságú,
gömb vagy ellipszis alakú opálos kiválások vannak. Az egész látó-

teret ezenkívül apró szeriéit pikkelyek hintik be. Olykor feltnik

egy-egy kisebb földpát töredék is, amelyen még meg lehet figyelni

az albittörvény szerinti iker lemezeket. A vörheuyes szín kaolinon

mikroszkóp alatt is jól látható az eredeti riolit folyásos szerkezete.

Szövete hasonlít a Kishegy keleti oldalán lév kzet szövetéhez,

csupán az a különbség, hogy ebben a kaolinban a magnetit sze-

mek átalakultak ibolyáss/ín bematittá. Ebben a kaolinban né-

hány nagyobb földpáttörmólék van és a párhuzamos vékony lika-

csok falát barit és opál borítja. A szeriéit nagyobb csomókban, vagy
apró pikkelyek alakjában jelenik meg. Kvarcot ebben a fé

1ségben
nem találtam. A mechanikai összetételt lásd a 103. lapon.

Arany-lyuk.

A Beregi-Xagyhegy déli oldalában a Kréta-lyuktól keletre

van egy elhagyott aranybánya, melyet a környéken Arany-lyuk-

nak neveznek. A szl és erdmvelés határán van két bejárata,

melyek közül a keleti már teljesen, a nyugati csaknem teljesen

beomlott. A pár cm vastag aranytartalmú kvarctelér ibolyásvörös,

kaolinosedott riolit.ban van kiválva, ez a kzet nagyon hasonlít a

Kréta-lyukból ismertetett vörös kaolinhoz. A kvarctelérben kis

repedések, üregek vannak, melyeknek falán apró kvarc kristályok

és zömök, oszlopos, lapokban szegény barit kristályok ülnek.

De rekaszeg i-bánya.

A Beregi-Xagyhegy keleti oldalán Múzsaj községtl iy2 km-re
van a Derekaszegi bánya. Hatalmas feltárás, melyben azeltt alu-
nitot fejtettek, jelenleg azonban a jó minség kaolint termelik
ki belle. A régi alunitfejtés délrl északfelé haladt és mintegy
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20 m széles, 10—15 m mély és 150 m hosszú árok jelzi a fejtés mé-

reteit, Érmek az ároknak keleti fala alunitos riolit, a nyugati fala

pedig fehér kaolin. Az árok közepe táján a nyugati falnak dlve
hatalmas félívalakú oszlop van, amely va lószín íi lég h maradvá-
nya a kifejtett alunitos riolitnak. Ez a kzet igen likacsos, 'repedések,

üregek vannak benne, melyeknek falát gazdagon borítja a ritkán
víztiszta, sárga és leggyakrabban rózsaszín, a tó em-t is elér
kristályé alunit. A kzett alapanyaga sárgásfehér, vagy rózsaszín
és néha egy-egy kvarc beágyazás látható benne. Mikroszkóp alatt

az eredeti riolitnak csak kevés maradványa látszik. Ez leginkább
átkristályosodott üveg, melyben néhány kvarc.szem és szriéit van.
Nem találtam az alunitiosodott riolitban magnetitot, ami külön-
ben apró szemcsék alakjában mindenütt jelen volt az alapanyag

-

Flg. 35. ábra. A Derekaszegi-bánya. Baloldalt az esvíztl lemosott

kaolintömzs keleti elvégzdése, jobboldalt az alunitos riolit maradvá-

nya; a kett közötti árok a régi alunitfejtés helye. — Die Grube von
Derekaszeg. Links das östliche Ende des vöm Wasser dér Nieder-

schláge abgewaschenen Kaolinstockes, reelits ein Rest des almi i ti seben

Rhyoliths; dér Graben dazvvischen ist dér alté Alunitabbau.

l>an. Az alunit megnyúlt metszetei a pórusok falát gazdagon bo-

rítják. Igen gyakran jól felismerhet, hogy a pórus megnyúlt vagy
zömökebb négyzetalakú, tehát az alunit fleg a földpátok helyét

foglalja el. Az alapanyag túlnyomórésze szintén alunitosodott. Az
alunit apró szemcsék alakjában hatol be az alapanyagba és azt át-

szövi. A kristályok a bázis és rornhoédcr kombinációi, kitünen
látszik rajtuk a bázis szerinti hasadás. Magas interferenciaszínei

alapján (sárga, ibolya, kék) jól megkülömböztethetk a többi elegy-

résztl. A kaolin és az alunitos riolit hatóra éles. A kaolin tönv/.s

az észak-déli irányú árok nyugati falán kezddik, itt mintegy 150

m lioszúságban követhet, azonban nyugat felé a vízszintes, vala-
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mint a felszín alatt függleges kiterjedése ismeretlen. A 35. áb-

rán jól látható az alunit kitermelése folytán feltárt kaolintörazs

keleti elvégzdéi-e, melyet az esvíz már ersen megtámadott. Igen

valószínnek tartom, hogy a Beregi-Nagyi légy egész bels tömege

kaolinosodott s csupán küls felszínesebb része áll alunitosodott

vagy Ilid rokva vei tosioclott riolithól. EV. védi n eg a kaolint az eró-

ziótól. Ezt a feltevésemet igazolni látszik az a körülmény, hogy a

Beregi-Nagyhegyem minden égtáj fell megütötték a kaolint, így

az északkeleti oldalon kvareitos riolit alatt találták, délen részben

alnuitos riolit, részben elkvareos* dott kaolin alatt, keleten r.lunitos

riolit alatt, északon kvareitos riolit alatt. A Beregi-Nagybegv ge-

rincén és a már említett kvarcit 1 elérek egyikénél egy akna van
lemélyítve, mely a Kréta-lyuk nev kaolinbánya szellztetje volt-

Muzsaj községben pedig a hegy lábánál lév észak-északkeleti

irányban csaknem vízszintes tárnával, alig 30 m távolságban ütöt-

ték meg a kaolint. A Derekaszegi bánya az egyetlen jelenleg is

üzemben lév kaolinbánya. A fejtés uralkodóan keleit-nyngati irá-

nyú tárnák útján történik minden rendszer nélkül. Kaolinja fehér,

rendkívül laza, ujjal szétmorzsolható, benne sok 1—3 mm-cv, rit-

kán nagyobb kvarc dihexaéderek vannak.

Borzhiu k.-bán íja .

A Beregszá szn jvárosból Beregszászba vezet út mellett a

2-14-es magassági pontnál lév hajtkanyartól észak -keletre 70 lépés-

re van a Borzlvuk-bánya. Ez a bánya Beregszász város tulajdona
és egy tárna segítségével fejtik a hidrokvarcitos riolitot, melybl
malomkövet készítenek. Az els tárna észak-nyugat dél-kelet irá-

nyú volt, azonban csakhamar kaolint ütöttek meg vele, ezért abba-
hagyták. A kaolin mechanikai összetételét lásd a 193. lapon.

A jelenlegi tárna észak-déli irányú, melybl szürkésfehér, ibo-
lyásszürke, vagy ibolyaszín, rendkívül likacáos kzetet fejtenek.
A k/et elválása tonnás, az elválási lapok repedéseit vörösszín
agyag tölti ki, ebbe vannak beágyazva a sokszor 2 cm bosszú, vés-
alakú, lapokban szegény baritkristályok. A kzet térfogatának több,
mint a fele likacs, mely szabálytalan alakú, teljesen átjárja a k-
zetet. Falain kis nyúlványokon kvarc dihexaéderek ülnek, annak
jeléül, hogy a kzetet valami oldat' vagy gz-gáz nagymértékben
kioldotta és így az eredeti dihexaéderes kvarc beágyazások sza-

baddá lettek. Mikroszkóp alatt az alapanyag víztiszta, benne igen
sok apró másodlagos kvarc kristály észlelhet. E kvarc kristálykák
keresztezett nikolok alatt csipkés széllel mozaikszerben kapcsolód-
nak egymáshoz. Kisebb foltok alakjában vasóxid kiválások látha-
tók. Beágyazásiként az alapanyagban csupán 1—2 kvarc dihex éder
ismerhet fel. A földpátbeá gyazásak teljesén elopálosodtak.
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A fejt kzete tehát hidrokvarcitos riolit.

Muzsaj község közvetlen közelében három bánya van: a Klem-
be rger Lemil féle kaolinbánya, br. Perényi-féle timk-bánya és a

Schwartz Sámuel -féle timk bánya. A Steinberger-féle kaolin bá-

nva Muzsaj község közepén a múttól mintegy 30 m-re északra van,

A Beregi Nagyhegy délkeleti nyúlványába mélyített tárna é-zak-

nyugati irányban halad. A tárna els szakaszán a kaolin világos

rózsaszín, melyben egyenetlenül elszórva fekete foltok vannak;
ezeknek anyaga barnak, Mn 0 2 . A rózsaszín színezdés b vala-

milyen mangánoldattól származhat. A további szakaszén sárgás-

fehér a kaolin, mely szabad szemmel is finomabbnak látszik s nin-

csenek benne sem különösebben szinezcdött foltok, sem durváibb
szemek. Mechanikai összetételüket lásd a 193. lapon.

Fig. 36. ábra. Részlet a Derekaszegi bánya belsejébl. A tárnák egy-

mással párhuzamosan, illetve egymásra merlegesen futnak a hófehér

kaolinban. — Debail vöm Tuneren dér Grube von Derekaszeg. Ilié

Stollen verlaufen parallel, resp. senkreeht zu einander in schneeweis-

sem Kaolin.

Br. Pcrényi-féle bánya. Muzsaj község északi oldalán, a teme-

t mellett, aiz úttól leiedet re fekszik. 00 éve, hogy felhagytak mve-
lésével s azóta benttje a növényzet. Egyetlen jó [feltárása az észak-

nyugati sarkában lév vízmosásban van. A vízmosás déli oldala

szürkésfehér, vagy kékesiehér szín kvarcát, melyet északfelé mint-

egy 1.5 m vastag kaolintelér követ, melyben a vízmosás mindjob-

/
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han lielevásja maflát. A kaolint sárgás feliér vagy ki>sé rózsa szín íí,

rendkívül likacsos alunitos riolit követi, mely külsleg is, mikrosz-

kóp alatt is teljesen hasonlít a Derekaszegi-bánya alunitosodott

riolitjához. Ennek az alunitos rolitnak az alján 2- 3 cm vastag, li-

monithl álló telér van, melyen apró, 1—2 mm-es éilel bíró limonit-

pszemlomorfózák találhatók pirít után. Éhbl ítélve, ez a kis kibú-

vás egy szulfidos t(dérnek lehet a vaskalapja. Ez a kis telér észak-

nyugat dél-kelet irányban még több helyen kibukkan. Így a Peré-

nyi-bányától néhány méterre a mezei úton halad áU ahol részben

a bemélyített út két oldalán, részlten magán az úttesten mintegy
b—7 m-es hosszú szakaszon gyjthetk néhány em vastag darabjai.

Innen az elbbi irányban mintegy 150 m-re a Sclnvartz-féle bánya
eltt lév forrás mellett találhatók a legszebb darabok; a cseppköves,
vésés limonit, finoman sugaras, í ostos szeri ezet s felületén kék,

zöld, veres és iholyás színekben játszik.

Scliwartz Sámuel bányája. Szemben a I’etrényi-bányával, az

út nyugati oldalán, attól mintegy 150 lépésre van Régen alunitos

riolitot fejtettek belle, ma nincs mvelés alatt s lankásabb olda-

lait részben szellvel, részben gyümölcsfákkal ültette be tulajdo-.

nosa. A fejt nyugati végében állandó viz tó van. Az észak-nyu-

gati falon sárgásfehér, rózsaszín, likacsos alunitos riolit van, me-

lyet észak-kelet felé egy, mintegy 4 m szélesség kaolin vált föl. A
kaolint 1.5 m széles kvarcát, majd ismét kaolin követi. A kvarcit

és kaolin határa nem éles. Érintkezésük helyén a kaolin 15—25 cm
vastagságban elkvarcosodott. A kvarcitban is találtam ökölnagyságú
kovasavval átitatott kaolin gumókat. Az alunitosodott riolit telje-

sen hasonló a Derekaszcgi bánya alunitosodott riolitjához. A kao-
lin fehér, porszeren szét málló, sok benne a kvarc dihexaóder. A
kvarc dihexnéderekben szabadszemmel is jól látszanak a rendszer-
telenül szerteágazó zárványok, melyek mikroszkóp alatt alipanvag-
nak bizonyultak. A kvarc tengelyképe rendes, optikai jellege: po-
zitív.

Hejóshegy. Neutvelt Lajos kfejtje. A Hajóshegy déli olda-
lában, közvetlen a mút mellett van Nemveit Lajos kfejtje, mely-
ben a keleti oldalon csokoládébarna szín, a nyugati oldalon sár-
gásfdhér szín riolitot fejtenek. A csokoládészín kzet igen tömött,
aprószem s nagy tonnákban válik el. Az elválást lapokat mangán
dendritek borítják. Bányanedves állapotban kitünen hasad, ezérti
fleg sírkövet, kilométerjeilzkövet készítenek belle; az apróbb
törmeléket útburkolásra használják. Megcsúszolva szépen fényez-
het és mutatós, vörös, márványszer. A kzetben urakodik a cso-
koládébarna alapanyag, melyben kaolinosodott, lisztes földpát és
igen gyéren kvarc beágyazás észlelhet. Ritkább, vagy srbb cso-
portokban elszórva, vasfekete foltok vannak még az alapanyagban.
Pontosabb meghatározás végett ezekbl többet, tvel kiszedtem es

úgy vizsgáltam meg. Eszerint a foltok biotitból és magnetitból ál-
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lanak, melyeket üveg vesz körül. A biotit ersen pleochroós, a =
halvány zöldessarga, c — rozsdabarna. Gyakori zárvány bennük

rendkívül finom, tüalakú rutil es a zömökprizmás zirkon, mely

körül többször kis udvar figyelhet me\g. Némely elbomlott biotit-

ból rácsszer rutil halmazok estek ki. A magnetit, opak szabalyta-

lanszél lemezekben jelenik meg. Mikroszkóp alatt az alapanyag

átlátszó, víztiszta, üveges. Az eredetileg üvegalapanyag részbeni át-

kristályosodott, benne apró krisztallitok vannak. Gyakori a niá-

sodlagos szeriéit. Keresztezett nikolok alatt a látótér sötét, csupán

az apró krisztallitok villannak fel és oltanak ki. Az alapanyaghoz

lehet számítani a srn elszórt biotit lemezkéket, melyeknek át-

lagos nagysága 5—30 /< között ingadozik. Pleoehroizmusa: o =
halvány, gyengén zöldessárga, c — vörösbarna A kzet csokoládé-

színe is valószínleg az üvegalapanyagban lév igen apró biotit

pikkelyektl ered. A toldpátbeágyazás nagyrészt bomlott, a zömök-

termet kristályoknak csak a küls burka maradt meg, a bels rész

kaolinosodott. Az álhit- és karlsbadi ikrek aránya egyenl. A szim-

metrikus zónában mért maximális kioltás+-2 45’, Ab
8!í
Ang7 össze-

tétel andezin: szericitesedés különösen a repedésekben feltn. A
kvarc ritka beágyazás, dihexaéderes üvegzárványokkal. A biotit-

nak nagyobb, beágyazott lemezei bomlottak, bauerilosodtak. Ilyen-

kor kovasav és vasoxidok veszik körül. A magnetit a biotitot kí-

séri, azonban az alapanyagban is gyakori. A fejt nyugati részében

lev sárgásfehér, vagy rózsaszín kzeten feltn a folyásos Szer-

kezet, ami a keleti oldalon teljesen hiányzik. Ez a kzet az elbbi-

nél lazább, nem hasítható, benne üvegfény földpát és szürkés

kvarc dihexaéderek láthatók. Az alapanyag teljeseu porcelánszer.

Mikroszkóp alatt ez az alapanyag mikrofelzit, aránya a beágyazás-

hoz (>0:40. A beágyazások megosztása: földpát 19%, kvarc 12%, pó-

rus 9%. A földpát teljesen elopálosodott. Az opálosodás. megrizte
a földpátok alakját és bizonyos mértékben a szerkezetét is. Meg-
figyelhet, hogy az opálosodás a repedések mentén kezddött és las-

san haladt a földpát belseje felé. ahol még gyakan láthatók ma-
radványai. Keresztezett nikolok alatt csupán ezek a maradványok
világosodnak fel. A kvarc beágyazások dihexaéderek

A magnetit helyét linionit és hematit foglalja el.

E bánya keleti csokoládészín kzetét dr. E ndré d y E n d r e

volt szíves megelemezni. Az elemzés adatai a következk:
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sí

Qu

súly °/o

SÍC>2 72,52 A megfelel 'Osann értékek :

TiO-2 0,26

A123 13,26 s 80,26

Fe-203 2,04 a 16,24

FeO 0,34 c 5,48

MnO 0,10 f 8,28

MgO 0,19 n 6,13

CaO 1,72 k 1,85

K 2O 3,32 sor
fi

Na20 3,44

H2O 110 1.37 A Llao Rock típus

H 2O + 110 0.99 Osann paraméterei:

CO 2 0.03 s 78

P2O-. 0.05 a 17

SOn 0.14 c 5,5

Összesen

:

99.77 f 7,5

Fajsuly 2,48.'

A N igg 1 i féle értékek :

al í'm c alk c/fm mg k
!

;
45.19; 12.64

; 10.66
;

31.51; 0.84; 0.13; 0.39

qz CO2 p So.i

13.26; 0.24; 0,14 0,63 metszet V.

Josemititos magma típus.

A C. I. P. W. rendszer paraméterei:

or ab an C hy hm int k

3 19.48 28.84 8.62 1,94 0,50 1.60 0.70 0.46

Symbol I, 3(4) . 2 3(4).

Ebben a kzetben is alumínium túltelítettség van, de a telí-

tettség foka kicsi T = 0,5.7

Mind a Firczák-bánya nyugati oldalának fehér, mind pedig

a Neuwelt bánya keleti oldalának csokoládészín kzete magas
kovasavtartalmú, ami kétségtelenül a riolitok körébe utalja ket-

A kovasavfölösleg különösen a Niggli féle qz értékekben jelentke-

zik. A másik riolitokra jellemz adat ezeknél a kzeteknél a biotit

jelenléte. Az a körülmény viszont, hogy biotit csak a hegység köz-

ponti részén a kizárólagos színes elegyrész, a széleken pedig a hi-

persztén, továbbá az a körülmény, hogy a földpát beágyazások az

egész hegységben oligoklász-andczin, andezin és labrador felé húzó

andezin összetétel plagioklász s a hipersztén tartalmú tagokban

csak kevés kvarc beágyazás van, már dacát jelleget kölcsönöz e k-
zeteknek. Ez értbet is, hiszen Mau ritz B. (7) a deméndi és kis-

gyri riolitoknál már megállapította, hogy a dacitok felé húznak
(p. 30.). A kisgyori riolit meglehetsen meg is egyezik a Neuwelt
bánya keleti kzetével, a kisyyruiél csupán a kalcium értéke
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magasabb, ami az Osann értékekben az a:c:f arányban juti kife-

jezésre. összehasonlításképen itle iktatom

Vendl A. (14) az összes magyarországi riolitokat plagioklász

riölitoknak minsíti, (p. 92.) amelyekben a riolitokra jellemz sza-

nidint oligoklász-labrador közé es plagioklászok helyettesítik s

a szanidin tartalmú riolitokat sokkal kisebb jelentségeknek tartja.

A beregszászi riolitok is plagioklász riolitok, melyek különöse:)

az Eperjes-Tokaji hegység riolitjaival igen jó megegyezést tanúsí-

tanak s a Vendl A (14) áltál közölt magyarországj riolit típusok

közé egyrészt a tolcsvai, másrészt a mádi típusok mellé illeszked-

nek be.

Bene-község nyugati végében, a müúttól északra van Stein-

berger Izidor kfejtje. Ebbl a kfejtbl szállították Bocskóra

a timsó gyártáshoz szükséges riolitot. Jelenleg malomkövet farag-

nak belle és építkezésre használják. A kfejtben keletrl nyugat

felé a következ kzet féleségek különböztethetk meg: sárgaszín
alunitban gazdag riolit, ezt szennyezett kaolin (5 m) után laza

alunitos, szürke riolit követi (3 m). Ezután 1 in széles kvarcittelér

követketzik, végül ismét likacsos alunitban gazdag riolitV A keleti

alunitos riolit likacsos, laza kzet, melynek likacsait gazdagon bo-

rítják az apró alunit-kristályok. Mikroszkóp alatt] még inkább fel-

tnik a teljes átalakulás. Az alapanyagnak már csak gyér foszlá-

nyai maradtak meg. Mindent kitölt az apró, szemcsés alunitt A
beágyazások közül csak a dihexaéderes kvarc maradt meg, melyben
a megszokott rombus vagy négyzetalakú rózsaszín üvegzárványok
vannak. A nyugati szürkeszín, laza riolitban szabad szemmel nem
látszik az alunitosodás, de mikroszkóp alatt ez a kzet is teljesen

alunitosodott. Itt különösen jól látható, hogy az alunit a földpátok

helyét foglalja el. A zömök, prizmas alakú földpátok helyét vagy
teljesen szemcsés alunit tölti ki vagy peidig a falon ülnek a meg-
nyúlt kristálykák. Gyakori a kvarc beágyazás, amely gömböly di-

hexaéderes, vagy periig szilánkos, töredezett.

A Kovászó községtl délre es Lant.hegy keleti oldalában hó-

fehér szín, igen tömött riolitot fejtenek. A teljesen porcellánszer
alapanyagban srn vannak elszórva a nagy, sokszor 2—3 mm-es

Ivis-Gyr:

Nouwelt b. keleti oldal:

s a c f

79,48 15,45 9 5,55

80,26 16,24 5,48 8,28

Szöll-hegy.

Lanthegy.
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kvarc beágyazások és elmosódó szél kékes-fehéren áttetsz opáloá
foltok. Mikroszkóp alatt a kzet teljesen átalakult. Az eredeti k-
zetbl csupán a kvarc maradt meg. Az alapanyag többi része és a
iöldpátok elopálosodtak. Az opálosodás hasonló a Neuwelt-féle k-
fejt nyugati oldalán lév kzet elopálosodásához, de itt még na-

gyobb mérv. Párhuzamos nikolok alatt, az alapanyag víztiszta;

szerkezete habos, ami az eredeti kzetbl maradt kvarc mikrolitok

és az opál fénytörésben különbsége miatt áll el. A földpát beágya-
zások teljesen elopálosodtak. Az opálosodás1 lassan fokról-fokra

történhetett s így megrizte a földpátnak nemcsak az alakját, ha-

nem bels szerkezetét is (zónásság, zárványok, hasadás). Gyak-
ran látható, hogy az opálosodott földpátban hasadások vannak,
amelyekre merlegesen kétoldalt néhány széles szegélyben ros-

tozottság látszik. Ez már bizonyos fokú átkristályosodást jelent

s a hasadás valószínleg az átkristályosodás folytán fellép zsugo-

rodástól van. A kvarc beágyazások száma nagy, alakjuk gömbölyded
dihexaéderes, vagy pedig szabálytalan sokszöglet. Néhány bázis

szerinti metszetben pozitív tengelykilépést figyeltem meg. melyek-

nél a Bertrand féle kereszt az asztal forgatásával kissé szétnyílt.

Ez valószínleg az opálosodás folyamán keletkezett térfogatválto-

zások következtében elállott nyomás külömbségtll származik.

Kovászai Nagy kaolin-bánya.

Kovászó község északnyugati végében a községi út nagy ka-

nyarulatában van a kovászói Nagy kaolin -bánya. Ebben a bányá-
ban tárnák segítségével fejtik a kaolint. A táraarendszerek ural-

kodóan, kelet-nyugat irányúak. A bányában fehér kaolint fejtenek,

mely külsleg a Derekaszegi bánya, a br. Perényi és a Schwartz
Sámuel bányákban lév kaolinhoz hasonló. Mechanikai összetételét

lásd a 193. lapon.

Kovászó község mellett, a kovászó-nagyberegi úttól délnyugatra

a Kis- és Nagy-Bikk igen enyhe lejtés oldalaiba, vágva számos

kisebb kaolinbánya van. Ezeknek mvelésével régen felhagytak,

tárnáik túlnyomó részben víz alatt állanak ; ez a kaolin igen ha-

sonló a kovászói Nagy-bánya kaolinjához.

A Beregszászi hegység kaolinjainak mechanikai összetétele.

A kaolinok mechanikai összetételét a Kölni-féle pipetta mód-

szerrel végeztem. Köszönetét mondok itt dr. Földvári Aladár
megyetemi tanársegéd óvnak, aki erre a módszerre megtanított

és munkámat ellenrizte.

A mechanikai összetétel szempontjából csupán azokat a kao-

linokat vizsgáltam meg, melyek nagyobb telepeket alkotnak, a ki-

sebb, telérszer megjelenés kaolinoknál ezt annál inkább elhagy-
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hattam mivel, azonosságuk egy-egy nagyobb telepével kétségtele-

nül megállapítható. Célszernek tartoa , hogy a vizsgálatok ered-

ményét ne külön-kiilön az egyevs bányáknál tárgyaljam, hanem
együttesen, mivel így sokkal egységesebb képet alkothatunk róluk

a hasonló típusok összefoglalása is könnyebb. Amegvizsgált minták
a következ bányákból valók: 1 sz. minta a Krétalyuk ftárnájá-
uak nyugati faláról (lásd 182. p.), 2. sz. minta a muzsaji Steinberger

Lemil-féle bánya rózsaszín kaolinja, a 3 sz. ugyanazon bánya sár-

gás fehér kaolinja ti. 186. i>.) ; a 4 sz. minta a tíorzlyuk -bánya észak-

nyugati, felhagyott tárnájának végérl, (1. 185. p.) az 5 sz. minta a

Derekaszegi bánya kaolinja (1. 183 p.), a (! sz. minta a kovászéi
nagy kaolinbánya kaolinja (1. 192. p.).

Szemcse

álmér
mm-ben.

1.

0.005n

Nátrium

oxalál-

bán

2.

0,005 n.

nátrium

oxalál-

bán

3a .

0,005 n.

nátrium

oxalét-

ban

3b.

nátrium

melö-

szilikát-

bán

4.

0.005 n

nátrium

oxalát-

ban

5a

0,005 n.

nátrium

oxalát-

ban

5b

nátrium

mela-

szilikat-

ban

6a 6b

0,005 n. nátrium

nátrium
j

mela-

oxalál- suliikéi-

ban - bán

> 0.1 — 4.18 0,40 ' 0,84 — 10.10 7.99 17,01 15.28

0.1-0.05 — 16.82 0.52 1,20 — 13.20 9 12 2,33 0,45

0.05-0.02 3,36 8.69 3.74 9.00 5,29 0.36 4,18 3,32 7.43

0.02-0.01 /5.70 16.56 10.80 9.04 11.85 12,26 4,82 9.20 6,12

0.01 -0.005 10,34 7,91 12.82 23.50 •20.08 24.05 17,61 22,53 13.13

0.005-0 002 4.5,6 7.43 25.40 22,50 i9, 10 ' 13.67 21,27 35,61 35,17

0.002—0.001 3,48 5.79 11.30 9.04 14,00 19,83 16,35 8.21 18,14

< 0.001 2.16 34,08 36.. 6 24,20 29,6ö 1,21 18.76 1.7/
j

4,78

összeg
:

|

100,24 101.46 100.74 99.32 100,00 100.34 100.10 99,98 100.40

I.

A I-es szánó táblázat az iszapolás eredményeit tünteti fel. Az 1,

2, 3a, 4, 5a. és Ga. minták 0.005 n. nátriumoxaláttal készülték, a

3h., ób. és Gb. minták pedig nátriummetaszilikáttal. Az 5-ös és 6-os

mintáknál a nátrium metaszilikát stabilizátor adta a jobb ered-

ményt a 3-as mintánál ellenben az oxalátos. Az 5-ös és 6-os minták
igen hasonlítottak egymáshoz. Mindkettt a sok durva elegyrész
jellemzi. A durvább elegyrész nagyrésze diliexaéderefe kvarc és

kvarcosodott kaolin, a 6-os mintánál az elbbi, az 5.-nél az utóbbi
jut túlsúlyba. Mindkét mintánál a 0,005—0,002 közötti szemnagy-
ság uralkodik, innen ered a kaolin porszer tapnitása. Az 1-es és

4-es minták szintén csaknem teljesen megegyeznek. Jellemz rájuk
a durvább részletek (frakciók) teljes hiánya. Szemnagyságuk, f-
leg 0,02— 0,01 mm, ez különösen az 1-etsi mintánál feltn, melynél
75% az ilyen nagyság. Az ásványszemcsék közt legtöbb a kvarc, sok
szriéit pikkely és elég sok opak érc ismerhet fel. A szeriéit külö-
nösem a 4-es mintánál jut túlsúlyba. A 3-as minta hasonlít az elbbi



194 Kulhay Gyula

két mintához, de szemcse elosztása egyenletesebb. A durvább frak-

ció csaknem teljesen hiányzik, de nem a középnagyság, hanem a leg-

finomabb szemcsék uralkodnak. A 3-as mintának az elbbiekkel
szemben inkább a finom szemcséj részek uralkodnak, ami abban
is megnyilvánul, hogy ez a kaolin zsíros tapintató, szemben az
elz minták érdes tapintásával. Teljesen elüt ezen mintáktól a 2-es

Fig. 38. ábra. A/ 1, 2, 3a, 3b és 4 számú kaolin minták szemese elosz-

lása. Az 1, 2, 3a és 4 szánni minta 0.005 a. nátrium oxaláttal a 3b szá-

mú minta nátriummetaszilikáttal készült. — Vcrteilung dér Körner
in den Kaolinprobcn No. 1, 2, 3a, 3b und 4. Die Proben No. 1, 2, 3a

und 4 wurden mit 0.005 n. Natriumoxalat, No. 3b mit Natriummeta-
silikat bereitet.

számú minta. Ebben is a finomabb szemcsék uralkodnak, de a dur-

vább frakciók is jelentkeznek 4,18% a 0,1 mm-töl nagyobb sze-

mek, 16,82% pedig 0,05—0,1 mm-ig terjed szemcsék aránya. E két

frakció csaknem teljesen földpátokból áll, csupán az utóbbinál

található jelentékenyebb mennyiség kvarc.

A kaolinok keletkezésére vonatkozólag azt kell kiemelnem,
hogy a hegységre jellemz dihexaéderes kvarc, mely rombus, vagy
prizmás alakú, kissé rózsaszín, légbuborékos zárványokat táv-
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lalmaz csaknem minden kaolinban, így a Derekaszegi bányáiban,

a Kovászói Nagy-kaolinbánjában, a muzsaji br. Perényi-féle és u

Sohwarc Sánniel-féle bányában megtalálható ugyan olyan arány-
ban, mint a kzetben (fi—8 %) (Lásd 5 sz. minta, ahol a 0,1- nt
nagyobb szemek 7.99 és 10,10 % csaknem teljesen dihexaederes

kvarcból állanak.) Ez bizonyítja, hogy a kaolin ezekbl a rioli-

tokból közveten az erupeiókat követ idben forró gzök és

I’ig. 39. ábra. Az 1, 2, 3a, 3b és 4 számú kaolin minták szemcse eloszlása.

Az 1, 2, 3a és 4 számú minta 0.005 n. natriumoxaláttal a 3b számú
minta nátriummetasziliká/ttal készült. — Verteilung elér Körner in

den Kaolinproben No. 1, 2, 3a, 3b und 4. Die Proben No. 1, 2, 3a und
4 wurden mit 0,005 n. Natriumoxalat, No. 3b mit Natriummetasilikat

bereitet.

gázok hatására keletkezett. Csak a kaolinosodás befejezésekor

keletkeztek azok a kvarcát (elérek, melyek a kaolin tömzisöt kü-

lönösen a Beregi Nagy hegyen járták át. Ezeknél ugyanis a kaolin

szegélye elkvarcosodott, st a kvareit telérekben is találhatók kao,-

lin-gumók. A kaolinnak keletkezésekor bomlottak el a helyenként
jelenlév hipersztének is. A tridimit berakodása csak ezután
indul meg, mert a tridimit lemezek olykor az elbomlott hipersztén
helyét foglalják el.
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Dolgozatomat befejezve hálás köszönetét mondok Dr. Mau-
r i t z Béla e. ny. r. tanár úrnak, aki ezt a számomra kitzte, az

elemzéseket elkészíttette s vizsgálataimat figyelemmel kísérte.

Hálás köszönetemet fejezem ki Dr. V e n d 1 Alá d á r megy.
ny. r. tanár úrnak, aki útbaigazításaival segített és megengedte,

hogy intézetében dolgozzak.

Készült a József Nádor Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Ásvány- és Földtani Intézettében.

Zusammenfassung .

Das ara nordöstlichen Rande dér ungarischen Tiefebene lie-

gende Beregszászéi’ Gebirge besteht aus NW—SO-lich ziehenden,
vulkanisichen Ivuppen, dérén böchsté dér „Beregi Nagy hegy“
(367 m) ist.

Das Gebirge ist von 0.30—2 m máclitigem, stark durcligeiwa-

sehenem Löss bedeckt. Das Gestein des Gebirges ist Rhyolith, dér

durcli vulkanisohe Naclnvirkungen z. T. in Kaolin (Beregi Nagy
begy und Kovászó), in alunitisehen Rhyolith, (Beregi Nagy hegy
und Szöllhegy v. Bene) und in hydroquarzitischen Rhyolith (Nagy
Sarok hegy, Beregi Nagy heigy und Szöllö hegy v. Bene) verwan-
delt wurde. Geringere Bedeutung habén die an einigen Stellen vor-

kommenden Opalisíerungen (Hajós-Berg, Lant-Berg).

Die Grundmasse des Rhyoliths ist ursprünglich porzellanartig,

bimssteinartig mit Spbárolithen und Axiolithen, perlsteinartíg niít

Sphárolithen, oder glasartig (Feehstein). Die beiden ersten sind

sehr verbreitet, die beiden letzteren mehr untergeordnet. Die Ein-

sprenglinge dér Grundmasse sind: Plagioklase mit Ab 7í
— An 24 bis

Abnr,—An 42 (Oligoklas u. Andesin), dihexaederförmiger Quarz mit

vielen Glagieinschlüssen, Biotit und Hypersthen, von denen deT

Biotit nur im zentralen Teil, dér Hypersthen abeír am Rande des

Gebirges vorkommt. Das Gestein des Gebirges ist alsó Plagioklas

Rhyolith, welcher sicdi an den Ránden den Daziten niihert.
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TÁBLÁMAGYARAZAT. — TAFELERKLARUNG.

!. Foljásor-an elrendezett kvisztallitok az üveges alapanyagban.
|j

ni-

kolok alatt. 500X-°s n. Ardói Falu-bánya — Fiúidat angeordnete

Kristallite in dér glasigen Grundmasse. Unt.
|j
N. Lin. Verg. 500.

Falu-Grube bei Ardó.

2. Szferolitok és mikroszferolitos alapanyag, -j- nikolok alatt. 26Xn -

Ardói Falu-bánya. — Sphárolithe und mikrospharolithische Grund-

masse. Unt. + N. Lin. Verg. 26. Falu-Grube bei Ardó.

3. Axiolit és földpát beágyazások, -f- nikolok alatt 26X n. Bönd bá-

nya. — Axiolitli und Feldspat-Einsprenglinge. Unt. + N. Lin.

Verg. 26.

4. Részlet a Bei égi Nagy-hegyen húzódó kvarcát telérek szövetébl.

A fehér szilánkok anyaga kvarc, a fekete pontoké hematit. -|- niko-

lok alatt 60X 11 • — Detail dér Struktur dér am Beyegi Nagy-Berg
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ziehenden Quarzil gangé. Die weissen Splitter bestehen aus Quarz,

die schwarzen Punkte aus Hámatit. rt. + N. Lin. Ve rg. 60.

5. Alunitos riolit. Az alunit a pórusok falát béleli ki. + nikolok alatt

60X‘°ö H. Derekaszegi bánya. — Alunitiscker Rhyolith, die Wánde
dér Porén mit Alunit ausgekleidet. Unt. +N. Lin. Verg. 60. Gru-

be von Derekaszeg.

6. Dihexaéderes kvarc üvegzárványokkal és elopálosodott földpátok.

Lanthegyi bánya. -(- nikolok alatt. 26X n- — Dihexaedrisoher
Quarz mit Glaseinsehlüssen und opalisierten Feldspaten von dér

Grube am Lant-Berg. Unt. + N. Lin. Verg. 26.

A CSESZXEKI VONULAT TEKTONIKAI VISZONYAI.

Irta: Dr. Thirring János.

DIE TEKTONISCHEN VERHÁLTNISSE DES GEBIRGSZUGES
VON CSESZNEK.

Von: Dr. J. Tomor-Thirring.

Az 1935. év nyarán végzett geológiai felvételezéseim az északi

Bakonynak Csesznek, Magasszentkirály és Bakonyoszlop közé
es területeit ölelték fel. Értekezésemben elször az északi Bakony-
ban végbement hegyképz folyamatot vizsgálom, különös tekintet-

tel azoknak a cseszneki vonulatra való vonatkozásaikra, majd a

lehetségig idrendi sorrendben tárgyalom a vonulatot kialakító

mozgásokat; és végül azokat a mozgásokat igyekszem kimutatni,
amelyek a már kész rögvonulatot mai megjelenésükbe alakították.

Az északi Bakonyban kimutatható legidsebb mozgás, amely szá-

razfölddé való kiemelkedést eredményezett barréme korú. A Ba-
konyra jellemz sakktáblaszer, össze-visszatörcdezettség legna-

gyobb részben két hegyképzdési fázisban történt, az ausztriaiban

és a laramiaíban. Az els a gosauban ment végbe, a másik pedig

az eocént elzte meg, e kett azonban i 1 1 nem különíthet el. Az
eocén képzdmények lerakodását követ diszlokációk mind nagy-
jából azutáu már a preformált törésirányokat követik, azonban
igen nagy jelentségek a hegység mai arculatának kialakításá-

ban. A következkben részletesen tárgyalom a térképen hangsúlyo-

zott fvetdósi rendszert és annak keletkezését; a peremmenti tö-

rés utáni szétdarabolódást és a fvetvel párhuzamosan haladó

árkos leszakadásnak keletkezését. Majd áttérek a tulajdonképeni

Várhegy tönk sorozat genezisének tárgyalására. Nem érdektelen,

c rögvonulatnak részletes vizsgálásába merülni, mert ez is — a

( sesznek-Bakonyoszlop-i tektonikus eredés hegynek együtt kicsi-

ben típusait adják az északi Bakonynak minden részén meglév
eocén utáni kéregmozgásoknak. Hatalmas méret elmozdulásokról

itt nincsen szó, viszont a poszteoeén diszlokációk minden jellegze-

tes fázisát mintegy összesiirítve itt megtaláljuk.
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A következkben részletesen fejtegetem a Várhegy sorozat-

nak, mint kiemelkedett horsztvohulatnak keletkezését és azoknak,

mint a kiemelkedés után való össze vissza töredezedését és egy-

máshoz való helyzetüknek vízszintes irányban történ elmozdulá-

sát.

Befejezésül azon kisebb mérv kéregmozgásokat részletezem,

amelyek területünket teljesen szétszabdalták és amelyeknek a mai
arculat köszönhet.

Területemen kimutatott fbb poszteocén mozgásféleségek a

peremmenti törések, horsztok kiemelkedése, lépcss leszakadása,

felboltozódások, pikkelyezdések, besiippedés. idegen rögöknek tá-

volról való vízszintes irányban történ elmozdulása, stb.

Mindezen megfigyelések a mellékelt eredeti térképen és raj-

zokon is hangsúlyozva vannak. Piszlokái iós irányokat csak bizto-

san kimutatható esetekben rajzoltam be, irányukat azonban az ért-

hetség kedvéért némel> esetben a kisebb görbületek elhagyásá-
val hangsúlyoztam.

# * #

Meine im Sommer 1935 durehgeführten geologisehen Aufnah-
men umfassten das zwischen den Ortschaften Csesznek, Magyar-
szentkirály und Bakonyoszlop gelegene Gebiet des nördlichen Ba-
kony-Gebirges. Bei dér Aufnahme desselben fesselte in erster Li-

nie dér ausserordentlich interessante tektonische Bau meine Auf-
merksamkeit, die bereits vöm Herrn o. ö. Prof. Dr. Roth von Te-
legd auf dieses Thema gelenkt wurde, wofiir ieh ihm auch an
dieser Stelle meinen aufrichtigsten Dank ausspreehe.

Die Sommer vor 1935 verbrachte ich mit dér Fntersucliung
dér vöm oben erwahnten Gebiet S-lieh und SO-lich gelegenen Ge-

gend, dérén analógé stratigrapliische Verhaltnisse weitere diesbe-

ziigliche Fntersuchungen überfliissig maehten.
Die alteste am Aufbau des in dér beiliegenden Karte darge-

stellten Gebietes beteiligte Bildung ist dér das triassische Funda-
ment des Gebirges darstellen.de Dolomit, resp. grösstenteils Dach-
steinkalk. Ersterer ist dér typische, sog. Hauptdolomit des Nori-

kums. Er ist ziemlieh arm an Yersteinerungen und lieferte gele-

gentlieh meiner Aufnahmen Diploporen und mehrere Exemplare
von Amauropsis papodensis Kitti. Dér konkordant auf dem Do-

lomit lagernde Dachsteinkalk ist bereits reicher an Versteinerun-

gen. Dié haufigsten Arten sind:

Megalodus complanatus Guemb., Megolodus guembeli
S t op p. var. segestana D i S t e f., Megalodus kutassyi T o m o r,

Megalodus complanatus var. inflata Tömör, Megalodus compla-

natus var. dudarensis Tömör, Megalodus complanatus Guemb.
var.Italica, Di S t e t., Megalodus nov. sp., Megalodus hoernesi

var. elongata Frech., Megalodus cf. triqueter mt., Neritaria sp.

Auf dem Dachsteinkalk lágert diskordant dér eozáne Haupt-
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nummulinonkalk, dosson bezeichnendste Vorstoinorungen in dic-

sem Gebiet die folgendcn sind:

Foraminifcra:

Opercidina ammonea Leym., Alveolinn sp., Iiotalia sp., Denla-
iium aciciila ü e s h., Nummulhta millecaput B n n b Num
midiim millecaput var. dufrenoy, Nummulina perforata M t f.,

Nummidina striata B o u b., Nummulina cf. subplanulata Huntk..
Orthophragmiva pratii INI i c h e 1 i n.

Echiuoidea:

Amblipygus dilatatus Ágas s., Echinolampas suessi Laubo.
Echinolampas sp., Schizaster anibulacrum Agass., Schizaster
rimosus Agass., Schizaster pappi Tömör, Schizaster archiaci

C o 1 1., Schizaster vicinális Agass., Schizaster lóriöli P á v„

Schizaster sp., Conoclypevs conoideus Agass., Lciopneustes anti-

quus C o 1 1., Macropneustcs deshayesi A g a s s.

Lamellibranchiata:

Spondylus nili 0 p p. Spondylus cf. buchi P h i 1., Spondylus
sp., Cardita cf. perezi, Cardita cf. meyer-eymari 0 p p., Crassatell

a

sp., Ostrca gigantea, Ostrea sp., Vulsclla sp., Lima sp.

. Gastropoda:

Naiica cf. cepacea La m., Notica sp., Xatica cf. debilis Op p.,

Natica (Euspira) cf. lyonsi Opp., Cerithium cf. giganteum, Ceri

ihium sp., Velates schrnideliana Lám., Volutilithes sp.

Pisces:

Oxyrrhina xyphodon Agass., Isurus cf. elegáns.

Vöm toktonischen Gosichtspunkt kommen .iiingere Bildungcn

auf dicsm Góbid nichl in Betracht. Dió von einer machtigon

Lössdeckc üborlagerten jüngston tertiáron Ablagerungcn orfiil-

lon die tiof liogenden oingesnnkenon Toilo dós Gebietes, nehmen
alsó an dón das Gebirge ausgostaltenden toktonischen Bo
vogungon nicht Toil, resp. spielen bi dór Bestimmung dós Alters

dicsér Bewcgungon keine Rolle.

In moinom Aufsatz will ich zuerst die im N-licbon Bakony-
Gobirgo (M-folgbm orogoiun Prozosso untorsnehon, mit besonderer
Riicksicht auf ihro Einwirkung auf dón Csesznekor Zug, daun
bosprc*che ich in möglichst chronologischer Kcihenfolge die dón
Zug ausgestaltonden Bowogu rigón und sucíie schliesslich jeoe B(>-

wegungen naohzuweisen. denen dór Schollenzug seine heutigo
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Fönn verdankt. Prof. K. Rotli v. T o 1 o g d stellte lest, (láss die

im X-lichen Bakony nachwcisbare til teste Bowogung, dió zr Ent-

stehung oincs Festlandes fiihrte, auf das Barrme ont falit. I a e-

«er weist auch am Endo dér Trias erfolgte Hebungen nach, im-

merhin kann os festgestellt wordon, dass die bedeutsamston Be-

wegungon zr Zeit dér Kroide stattfanden. Dió gebirgsbildenden

beiden Hauptphasen, die zwisohen das Eozan und die untoro Ivroide

entfallen, können als mit dón dió Alpen ausgestaltonden oroge-

íu'u Bewogungen zeitlioh iibereiustiinmendo synorogono Bowogun-

gon anfgefasst wcrden.

Dió fii r das X-licho Bakon y-Gobirge bezeichnende, schaohbrett-

fönnige Zorstiiokolung orfolgto grösstentoils in zwoi gobirgsbil

denden Phasen: in dór Alist risebon und in dér Laramischen. Dió

ersto spilte síeli im Gosau ab, dió z\v(*ite knapp vor doni Fozán.

Es vorsteht síeli \on selbst, dass ausser den wichtigsten Disloka-

tionspbason aneh sjiator noth Bowogungon stattfanden, diósé be-

folgton jedoch beroits die priiformiorten Richtungon und orreieh-

ten nie das Mass dér den lieutigen Charaktcr des Gebirges ausge-

staltenden laramisohen- und Pragosau-Bewegungen.

Auch hior gilt das selion liingst bekannto Gosetz dér Tektonik,

wonach die Erdoborflacho ilir houtigos Antlitz mehreron auf ein-

ando. folgonden gebirgsbildenden Phasen verdankt (Stíllé).

Die laramischen und Pragosau-Bewegungen lásson sich im

Bakony-Gebirge nicht unterscheiden. Es kann liloss festgestellt

wordon, dass in dér Krcideperiode liings gowaltiger Brnchlinion

ganze Gebirgszügo in dér Tiefe versünkön und als toktonische

Gogenflügel dér Bruehlinien Triasschollen emporgehobon wurden.

(Taegor). Als soleher tektoniseher Gegonflügol kann dér S-liehe

Teil moines Gobietos anfgefasst wordon, das den Rand einor Hocli-

ebono darstellt, woboi die im Liegendon dór letzteren auftauchendo
Triasmasse als Gogenflügel dureh V

r

orwerfungen vöm Bodajk

—

Rá tóté r Haupttriaszug losgerissen wurde.

Auf das in diesel- Weise práformierte und schon in grössere-

kleinero Sohollon zerstiickelle Grundgebirge transgredierto dana
das eoziine Meer. Die auf dió Ablagerung dór eozanen Bildungen
folgonden Dislokationen orientievten sich im allgemeinon nach den
Hauptbewegungsrichtungen, die vöm Morei Bruch ausgehend, im
ganzen X-lichen Bakony-Gobirgo nahezu identisch sind. Die Be-

wegungen, die beroits auch die Áblagcrungen des eozanen Meeres
betrafen, können am zweckmassigsten kurz als posteozáne Bewe-
gungen bezeichnet werden. An den meisten Stellen lasst es sich

namlich nicht leststellen, in welchcm Absehnitt des Jungtertiars

die Dislokationen eingetreten sind. Es sind zivar analóg gebaiRo

Gebiete bekannt, wo die posteozanen Bewogungen auch den auf

das Eozán gelagerten Schotter betrafen, leiden ist aber das Altér

des letzteren nicht sicher festgestellt, so dass auch diese Bewegun-
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Ken nur ohne genauero Angabe (les Horizontes in das Mioziin ge-

stellt werdcn korínon.

Solehe miozane Verwerfungen konnto ich in einer friiheren

Abhandlnng ans dér SSO-lich von nnserem Gcbiet gelegenen Ge-
gend von Dudar nachweisen, wo die Depression von Dudar—Csc-

ióny—Jásd—Bakonynána z. T. die Folge einer miozánen Senlcung
darstellt.

Die Intensitát dér lerztgenannten Bewegungen wird am be-

stén dureh die Feststellung Prof. K. Iíoth’s v. Tel égd gekenn-

zeichnet, dér aus dér Anordnung dér infraoligozünen Denudations-

relikte darauf scdiliesst, dass die dureh die Kretazeischen gebirgs-

bildenden Bewegungen zustande gebrachte Tektonik naeb dér Ab-
lagerung dér alttertiaren Bildungen zwar eine weitere Entwick-
lung, jedoch keine wesentliche Ánderung mchr erfubr. Die eozanen
Bildungen erlitten schon keine so grossen Dislokationen, wie die

mesozoische Schiehtenserie gelegentlieh dér grossziigigen Ver-
schiebungen und Sehuppenbildungen in dér Kreideperiode.

Die erwáhten konsequenten Dislokationsrichtungen bestiin-

men aueh die morphologische Einheitlicbkeit des N-lichen Bakony-
Gebirges. Die dureh sog. Hautverwerfungsrichtungen praformier-
ten parallelen Taler, Grate und Abrasionshochebcnen pragen ih-

ren Charakter dem Antlitz des Gebirges auf. Dasselbe gilt aueh
l‘ür die Beeken, die sowohl bei jenem von Csetény- .lásd—Bakony-
nána, wie aueh bei jenem von Zire mit dem permischen
Grundgebirge liings Verwerfungslinien in Beriihrang treten. Di >-

se Haupt verwerfungslinien fallen im kartierten Gebiel umso mehr
auf, da dietertiíiren Fleeke von den liings dieser Linien emporragen-
den Horsten dureh die Erosion abgetragen wurden, dem gegenüber
aber — wie dics weiter untén noch ausführlich gezeigt werden
soll — die verháltnismassig tiefer gesunkenen Schiebten bessev

verschont blieben, so, dass die typischcsten Beispielc dér jungter-

tiaren Krustenbevegungei., besonders aber dér horizontúién Ver-

schiebungen an diesen Stelbn beobachtet werden können.

Auf dér beigefügten geologisehen Karte fii 1 1 1 auf den ersten

Bliek dér enge Zusammenhang zwisehen den morphologisehen

Verhaltnissen und dér Tektonik des Gebietes auf. Die am W-li-

ehen, besonders aber am S-liehen Teil desselben dahin zielienden

Gebirgsblöeke sind dureh einen in fást konsequenter Biehtung
verlaufenden, gewaltigen Bruch abgeschnitten und bilden den S-

liehen Rund des Grabens von Bakonyszentkirály—Magyarszentki-

rály—Csesznek—Bakonyoszlop.
Die dureh den Iiandbrueh gleiehsam abgesehnittenen Gebirgs

blöcke sind: im W die gewaltige Daehsteinkalkmasse des örök-

Berges, gégén SO fortschreitend dér ebenfalls aus Dachsteinkalk

bestehende, 437 m liolio Stumpf des Várbiikk Horgos, die ostwiirts

abfallende, eozane Kalkstoinplatte des Kopasz- und mit dem-
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selben zusammenhiingenden Magos-Berges, in dérén Liegen-

dem, dér norische Dolomit anzutreffen ist. Die Richtug

(iieses grosszügigtn Randbruehes ist im grossen ganzen SO

—

XW, sie stimmt alsó mit dér t’iir das Bakony-Gebirge bezeichnen-

den sog. Hauptverwerfungslinie iiberein.

Die einst zusammenhangende Kalkplatte wurde béréi ts

durch die kretazeisclie Orogenese zerstückelt, so dass die erwahn-
te, von SO gégén NW gerichtete randliehe Hauptverwerfungsrich-
tung bereits vorhanden gewesen sein dürfte, als dieser Teil des

Bakony-Gebirges durch die maríné eozane Transgression überflu-

tet wurde. ín dér Kreideperiode zerbrach langs gewaltiger Bruch-

linien die zusammenhangende Triaskalkplatte, dérén ciné Haupt-

masse auch heute den Zug von Bodajk—Rátát darstellt. Langs
dicsér Hauptverwerfungslinien versanken Gebirgsmassen in dér

Tiefe und als Gegenflügel wurde auch unser oben erwáhnter Tri-

aszug emporgehoben.

Zu Beginn des Tertiárs dürfte auf unserem Gebiet eine ziem-

liche Ruhe geherrscht babén. Di(* Zeit grosszügiger Bewegungen
l'olgte nach dér Transgresion des Eozáns, vermutlich im Mio-

zán. Hierbei gelangte die erwahnte randliehe Hauptverwerfungs-
richtung zr endgültigen Ausbildung, da die durch die kretazei-

"che Orogenese praformierten SO—NW-lichen Hauptverwerfungs-
nnien auch in dicsem Gebiet erst* durch die posteozanen Bewe-
gungen ausgestaltet wurden. Diese Kichtung ist auch hier mit
geringer Abweichung SO—NW-lich. Sic schneidet in gerader Li-

nie die Örök- und Várbükk-Berge, dann mit einer geringen Wen-
dung nach OSO den Kopasz-Hügel dér sog. Sürii-Gebirgsgruppe,
die Höhe 322 m und den Magos-Berg ab. Diese Verwerfung "zieht
— obzwar dics aus den morphologischen Vcrháltnissen nicht er-

sichtíich ist — weiter und bildet den Rand des Beckeus von Du
dar—Csetény—Jásd—Bakonynána, wie ich das in einem meiner
ültérén Aufsátze nachweisen konnte.

Die Ausbildung des den Südrand des Gebietes darstellenden
íriaszugs war abtr mit dicsem SO—NW-lichen Bruch noch bei
weitem nicht abgeschlossen. Gleichzeitig mit dér randlicheu Ver
werfung wurde dér Zug auch in NO—SW-lieher Richtung trans-
versal zerstückelt, was sich am Raud des Örök-Berges, an beidet
Seiten des Várbükk und in dér den Ostrand dér Siirü-Gebirgs-
gruppe bildenden Verwerfung des Magos-Berges offenbart. Den
\ organg muss mán sich — wie ich spiiter ausführen und nach-
veisen will — in dér Weise vorstellen, dass dér zwischen dér Örök-
und Várbtikk-Bergen verlaufende Bruch und dér andere randliehe
Bruch des Várbükk-Berges etc. mit ihren stufenweisen Abbriichen,
Grabenverwerfungen hervorgerufen habén. Diese parallelen tektoni-

sehen Graben wurden dann durch die oberfláchliche Erosion ver-

tieft und nach den alluvialen Ablagerungeu durch das Geschiebe
von Baclien erfiillt. Ein derartiger tektonisch vorgebildeter Gra-
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ben ist aueh das Tál des zwischen den Örök- und Várbükk-Bergen
fliessenden Aranyos-Baehes. Die Querbriiche verlaufen — wie dies

auch au 1' dér Karié auffállt — beinahe parallel. Dieser Richtung
parallel verlauft aucli die Verwcrfung des Magos-Berges, die ich

schon vor liingerer Zeit bekannt maehte und die den anderen
Rand des erwahnten Kohlenbeckens bildend, beinahe bis zr Orí-

schaft Nagyesztergár zieht.

Zum Beweis des in dér Einleitung bereits hervorgehobenen
Emstandes, dass an den verháltnismassig tiefer liegenden Trias-

schollen die Reste des transgressiv aufgelagerten Eozáns erhalten

blieben, muss ich es hier erwáhnen, dass die nahezu 500 m errei-

ehendo Hbe des Örök-Berges OSO-wiirts bestandig abnimmt, dér

Várbükk-Berg nur mehr 437 in hocli ist und auf demselben das

Eozan felüt, das triassische Liegende des Kopasz-H ügels und Ma-
gas-Berges deni gcgeniiber ca. 280 in hoch liegt und auf demsel-

ben dér Hauptnummulinenkaik in einer Machtigkeit von iiber 10)

m erhalten blieb, was jedoeli nieht die wirkliche Machtigkeit dér

eozanen Bildungen dér Gebirgsgruppe bedeutet, sondern eine

Kolge des im N-lichen Bakony haufigen schuppigen Baues ist.

Die im grossen ganzen NO-wiirts einfallenden Schiehten des Ko-
pasz-Hiigels wurden durch den vöm S wirkenden Druck wie Kis

schollen übereinander gestaut, wodurch dicse betrachtliche, 100

m übersteigende Machtigkeit zustandé kain. Dies lásst sich aucli

dadurch nacliweisen, dass mán am abschüssigen Weg des NW-
lichen Randes vöm Kopasz-Hügel iiber eine geraume Strecke bis

ins Tál hinunter auf ein und derselben, durch Verst.einei ungen ge-

kennzcichneten ISchicht schreitet.

Ein Bliek auf die beiliegende Karte zeigt deutlicli, dass dev
am Rand dér Örök- und Várbükk-Berge und des Kopasz-Hügels
dahinziende Brucli den Rand des Grabens von Magyarszent-
király—Bakonyoszlop nieht durch einfachen Abbrueh, sondern
durch cinen Staffelbruch zustandebrachte. Die Spuren dieser tek-

tonischen 'Treppe gelangen auch in den morphologischen Details,

besonders in den Ablagerungen dér Bache und Adern deutlicli

zum Ausdruck. Es geniigt den Lauf des kleinen Baches vöm K-
mosó-Tal oder die Richtung dér mit alluvialen Ablagerungen er

füllten Vertiefungen zu verfolgen, die sánitlicli nahezu parallel

mit dér Hauptbruchrichtung und demnach auch mit dem Rand
des Gebirges verlaufen. Dér Graben erreicht seine grösste Tiefe

in dem mit Runktcn bezeichneten Abschnitten, wo er gegenwartig
von dem zwischen Oszlop und Bakonyszentkirály fliessenden Bach
miit alluvialcm Geschicbe ausgefüllt wird.

Dér Abstand zwischen den Hben dér den Rand des Grabens

bildenden Berge und dem Bódén des Grabens ist betrachtlich. Es
geniigt, die nahezu 500 m erreichende Hbe des Örök-Berges mit

dem bei 217 ni liegenden Beden des llaches, oder die 437 m des Vér-

bükk Bcrges mit dem 230 m-Niveau des gcgeniiber liegenden Bach-
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bettes zu vergliechen. SO warts fortsehreitend wird dieser Ni veau-
untersehied iminer gerínger. Immorhin ist dieso Vorwerfung nocli

ansehnlich, wenn maii in Betracht zieht, dass dér Graben mit
jungtertiüren Schichten aufgeschiittet ist, zwisehen doni Örök-
Berg und dér verworfenen, in dió Tiofo gosunkenen Daehstcin-

kalkniasso alsó oine betraehtlielie Sprungliüho bestcht.

Ebenso, wie die Triasmasse dós Kopasz-Horgos durch dón
Randbrueh noeh nicdit vollstandig ansgostaltet war, wurde dér

staffelige Bau dós Grabens nocli durch parallelé Tiilor tektonischen
l'rsprungea woiter zorrisson. Diós alles kommt in dón Ablagerungs-
stollen dós Geschiobes dór Biicho deutlich zum Ausdruck.

Hionnit sind wir zum interessantesten Problom unsores Gebie-

les: zr Frage dér Entstehung dós Sehollonzugos von Csoszm*k

Fig. 40. ábra. Tektonische Linien dós Schollenzuges von Csesznek.

Links unton: Prolii des Durehbruches vöm Arauyos-Tal.

angelangt. Auf dér Karte ist dieser Schollenzug durch kleine

Kinge bezeielinet, woraus es ersichtlich ist, dass eigentlieh sechs

derartige Schollon vorhanden sind: die erste ist die Höhe 324 m
gegeniiber doni Varbiikk-Berg (1.), die zweite dér Festangsborg
von Csesznek (11), dann folgen zwei Höhen in einer Linie (ITl-V)

mit dér zwisehen den beiden sozusagen herausgeglittenen mittle-

ren Scholle (IV), Die letzte ist die SO-wárts, dem Magos-Berg ge-

geniiber liegende Höhe 322 m mit ihrem Fortsatz (\ I).

Es ist uicht oninteressant, die Genese dieses Zuges zu erfor-

schen, weil dieser samt den tektonischen entstaudenen Bergen von
Csesznek- Bakonyoszlop iin ldeinon jNTasssíab den Tvpus dér in allé í

Teilen des X-lichen Bakony-Gebirgos konstatierbaren posteozanen

Krustenbewegungen darstellt Es ist hier keine Kodé von gígan-
tischen Dislokationen, hingegen sind die samtliehen bezeichnenden
Phasen dér posteozanen Bewegungen hier gewissermassen kon-
zentriert anzutreffen. Fin besonderes Geprage verleiht dem rt
Csesznek und seiner Fmgebung dér Schollenzug, dér aus dóm
flachen Gelande des Gebietes gleiclisam emporwachst. Dér Festungs-
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berg und die Scholle Xo. T. sind von dér Dachsteinkalkscholle
des Várbükk dureh ciné ansehnliehe VerGefung getronni ui'.d im
X von dér erwáhnten Ebene umschlossen. Dasselbe gilt auch be-

züglich dér Sehollen Xo. III, IV und V. die gleichfalls als Horste
scharf aus ihrer Umgebung hervortreten. Verbindet mán die

Sehollen in Gedanken, erhalt mán eine mit dér Richtung des

Hauptrandbruches parallelé Ketté.

Es versteht sich von seibsí, das die Entstehung dieses Horst-

Zuges nieht auf rein lokálé Dislokationen zurückgeführt werden
kann. Diese scharf emporragenden Horste des Gebirgsrandes fügén
sich vielmehr organisch in die Tektonik des ganzen X-lichen Ba-
kony hiúéin und ihre Entstehung hangt notwendiger Weise mit
dér Ausgestaltung des ganzen Gebirges zusammen. Die Erfor-

schung dér letzten Ursaehen würde aber zu veit lithren, so dass

ich bei dieser Gelegenheit bloss die an rt und Stelle zu beobach-

tenden Dislokationen berücksichtige.

Es erleidet keinen Zweifel, dass mán es liier mit einer Kette

von Sehollen zu tun hat, dérén einzelne Glieder naeh ihrer He-

bung zertríimmert und gegeneinander sogar verschoben vurden.

Dass mán hier tatsaclilich emem gehobenen Horstzug gegeniiber-

steht, ist aus den eozaneu Hauptnummuliuenkalk-R'sten -rsieht-

lich, die das triassische Liegende mantelartig omhiiilen, von deu
höher gelegenen, gelegentlieh des randlichen Abbruches an dér

Stelle verbliebenen Sehollen, z. B. vöm Várbükk dureh die Erosion

abgetragen wurden, an den versunkenen und erst spater vieder

tmporgehobenen Sehollen hingegen elhalton blieben. Hierfiir

spricht auch die Verteilung dér eozanen Flecke.

Das charakteristischeste Glied des Zuges ist in dieser Hin-
sicht zweifelsohne die Scholle Xo. VT, dérén Bau auch die Entste-

hung dér übrigen beleuehtet. Wie bereits erwahnt, ist es ein dem
Kopasz-Hügel gegeniibersteliender, sehroff emiiorragender Horst,

dessen Bau bequem zu beobachten ist, da dér Berg dureh zwei
iibereinander gelegenc Steinbriiehe beinahe in seiner ganzen Höhe
aufgesehlossen wurde. Es ist ein wahrhaftiges Schulbeispiel eines

aus dér Tiefe emporgetauchten Dolomithorstes, dér den transgres-

siv dariiber gelagerten Hauptnummulinenkalk diapirartig empor-
wölbte, so dass dér plastischere eoziine Kaik den vollstiindig zer

trümmerten Dolomit mantelartig mnEüllt. SelBstverstandlich

vurde auch dér eoziine Kaik dureh den enormen Druck stark me-
iamorphosiert, so ilass seine Versteincrungen mit Ausnahme einl-

ger Xummulinen fást vollstiindig anfgeriebcn wurden. das Ge-

steinsmaterial selbst aber eine Umkristallisierung erlitt Es kann
auf den ersten Blick mit dem Dachstcinkalk verwechselt werden,

umso mehr, da es, wie dér letztere, dureh das liings dér Spriinge

ausgeschiedene Eisenhydroxyd rt gefiirbt wurde.

Ganz analógé Falle stel len auch dér Festungsberg von Csesz-

nek und seine Xachbaren dar, mit dem einzigen Fnterschicd, dass
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liier das Fundament vöm Dachsteinkalk gebildet und dér Bau dór

Schollen infoige dér starkeren Zertrüminerung nooh komplizierter

wurde. Dór Fcstungsberg ist dureh eine N—S-liche Verwerfung
ontzweigeschnitten, wobei dió Hiill'to, auf dér dic Ruine steht, re-

latív höher gohoben wurde. Bosondere Beachtung verdienen dór

S-liche und W-liche Abschnitt. Auf dóm Dachsteinkalk blieb dér

darüborgolagerte oozáno Kaik elhalton, dér abér am S-und W-
lichen Tcil dós Berges vöm Dachsteinkalk buchstablich herab-

rutschto. st- und nordw árts wurde dics dureh je eine Verwer-
fung verhindert, die dórt dón Berg scharf absehnitten. Die Har-
nische dér Oleitflachen und am S-lichcn Fuss des Berges die ab-

gerutschten eoziinen M ásson sind gut zu beobaehten.

Auch am Gipfel dér Höhe Xo. I. ist Eozán anzutreffou. Statt
dem Abrutsehen desselben am Rand erfolgte hier eine weitere
Hobung dér Dachsteinkalkscholle, die spater in dór Elitté einbrach.
Hieraus ergab sieh die synklinalenartige Vortiefung, in dér dér
eozane Kaik liegt.

Die mantelförmige Lagerung des Eozans auf dem Dachstein-
kalk ist auch an den iibrigen Gliedern des Zuges zu beobaehten,
besonders am Berg Xo. III. Dér Bau von Xo. IV und V ist zwei-
felsohne ahnlieh, doch ist hier das Liegende nicht aufgesehlossen.

Die Theorie dér Hebung des Schollenzuges wird auch dureh
die Tatsacne befürwortet, dass die einzelnen Schollen auch in Bc-
zug auf einander vertikale Dislokationen erlitten habén. Als Zei-
ohen hierfür kann die am Fuss dér Burgruine dahinziehendo, un-
gefahr X"—S-liche Verwerfung, sowie die Hobung dér Seholle No
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i. langs dér Dislokationslinie des Kmosó-Tales betrachtet werden.

Nachdem es nnnmehr erwiesen ist, dass die Sehollen tatsách-

lieh gehoben wurden, bleibt nocli die Frage zu beantworten, was
die l rsaehe dér Hebung gewesen sóin dürfte. Wie bereits erwáhnt,
will ich bei dér Erklárung nicht allzn weit greifen, sondern nui*

raeine lokálén Beobachtungen mitteilen. Die Ursaehe ist ebendort
zu suehen, \vo wii die Erklárung dér Hebung des Gegenflügels

vöm Bodajk—Rátóter Hauptzug gefunden habén. Audi in diesein

Fali versenkte dér miozane Randbruch Gebirgsmassen in die Tie-

l'e. Da die Verwerfnngsflachen nicht regelmássig, Aertikal sincl,

entstand offenbar eine Stauung, dureh welche die Emporprossung
idnes relatív kleineren Zuges aus dér Tiefe bewirkt wurde. Mit
anderen Worten kaim alsó dér Zug von Csesznek mit dér grössten

Wabrscheinlichkeit als dér tektonische Gegenfliigel von langs Ver-

werfungen in die Tiefe versunkenen Massen betrachtet werden.

Ich habé in dér Einleitung betont, dass ich die Phasen dér

Bewegungen möglicbst in chronologischer Reihenfolge behandein

möchte. Dem entsprechcnd gebe ich min auf die nach dér Hebung
stattgefundenen Dislokationen über. Es versteht sich von selbst,

dass die strenge Zeitfolgc dér letzteren nicht ganz genau festge-

stellt werden kann, da ja die Zerstiickelung des Zuges, die hori-

zontale Verschiebung dér einzelncn Schollen gégén einander, so-

wie die Zertrünimcrung des infoige dér Hebung des triassischen

Liegenden empovgewölbten eoziinen Mantels, das Zcrre issen des-

selben in prismatische
r

I'eile und die horizontúié Dislokation odor

Fig. 42. ábra. Verwerfung im Aranyos-Tal.
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Seliuppenbildung dér letzleren nach dér Hebung des Zuges wahr-

seheinlich gleichzeitig oder innerhalb eines engen Zeitraumes er-

lolgt sein diirften.

Vor nllem ist das Zerreissen (ler Schollen in horizontaler

Richtung zu ^esprechen. Nach Prof. K. Roth v. Tel égd besit-

zen dicse Bcwegungen im N-lichen Bakony eine sehr grosse Bedeu-

tung. An nianchen Stelleu wurden Schollen aus Entfernungen von
-I—5 km nben ganz ahweichende Gesteine verschobon. Beispielo

siud dureh die Mitteilungen des erwáhuten Antors aus dér Gégéiül

von Eplény reichíich bekannt gewordcn. Derartige horizontale

Yerschiebungen konnten — zwar in kleincrem Massstab — aucli

atif meinem Gebiet nachgewicsen werden.
In horizontaler Richtung wurden dér Festungsberg und die

Sehol le No III von einander versehoben, sonst wáre die eigentiím-

liche Berührung zwisehen dér gehobenen Daehsteinscholle des

Festungsberges und deni unmittelbar neben dieselbe gelangten

eoziinen Hauptnummulinenkalk unverstándlich. Am Nordrand des

Festunsberges liisst sich eine entsehiedene Yerwerfung nachweisen,

das den Gipfel des Berges bedeckende Eoziin stimmt petrogra-

pliiseh vollkommen mit deni Eozan dér Scholle Xo. III überein,

iiberdies ist aucli die Lagerung dér Schichten an beiden Stellen

identiseh. Xeben deni von Csesznek kommenden Weg tritt jedocli

dér Dachsteinkalk iiber eine geraume Strec-ke mit dem Eozan dér

benachbarten Seholle in Beriihrung, was bei den herrschenden

Lagerungsverháltnissen nur ducii die Annahme einer tektonischen

Grenze verstandlich ist.

Horizontal gegeneinander vurden aucli die Schollen Xo. IV
und V versehoben, was sich besonders in dér petrographisenen
ÜbereTnstimmung und in den Dislokationsriehtungen offenliart,

welehe die Scholle Xo. IV vielfach durchkieuzen und unter denen
deutliche Gleitl'laehen nacligewiesen werden können, langs derer

einzelne Teile dér Scholle aucli spáter noch in denselben Richtuii-

gen weiterbewegt wurden, in denen sie aus ihrer urspriinglichen

Lage neben dér Höhe 333 m versehoben wurden.
Dér Vollstandigkeit zuliebe sind noch die an dér Ostecke des

Yárbükk-Berges befindlichen 2—2 Yorkommnisse des Eozans zu

erwahnen, die in analógéi- \Yeise in ihre gegenwartige Lage ge-

langten. Avie die oben besprochenen Schollen, obzwar sie dem An-
scheine nach die Relikte eines Staffelbruches darstelfen. Gégén
die letztere Deutung spricht dér Umstand, dass dér Dachsteinkalk
: n beiden Stellen hoch, das denselben überlagernde Eozan liinge-

gen viel niedriger liegt und verhaltnismássig steil, unter 40—45°

einfallt. Auch diese cozanen Flecke rutschten nach dér Hebung
vöm Dachsteinkalk herab, in áhnlieher \Yeise, wie das bei den
Schollen des Festungsberges unzweifelhaft festgestellt werden
konnte.

Dureh die skizzierten Dislokationen wurde die Ausgestaltung
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dér Glieder des Zuges von Csesznek in grossen Zugén vollbracht.

Es bliebe noeh die Besprechang jener Bewegungen übvig, die das

lieutige Antlitz dér Schollen modeJlierten. Diese können nicht in

eine besondere Fhase gestelll werden. Sic diirften zeitlicli mit deu

vorhin besprochenen Dislokationen zusammenfallén. Immerhin ist

es niclit uninteressant, dieselben ins Auge zu fassen? da aueh dies<‘

geringfügigeren horizontalen Verschiebungen zr posteozánen

Zertrümmerung des Gebirges beitrugen und aueh die grossen Be-

wegungen erklaren lielfen.

Die eoziine Masse dér vöm Festungsberg W-lieli gelegenen Hó-

lie No. I ist dureh die nicht bedeekten Teile des buehstáblich syn-

klinal eingebrochenen Daehsteinkalkes umschlossen lm Auf-

schluss neben elem Brunnen ist dér Uachsteinkalk und iiber diesem

das Eozan sichtbar. Zwischen den beiden Bildungen liegt eine

15—20 cm máehtige, rote Tonschieht als Zeiehen dafiir, dass in

diesem Teil des Bakony-Gebirges eine Festlandperiode auf die Re-

gression des Triasmeeres folgte. Die Zwisehenlage entspricht einer

mylonitartigen Reibungsbrekzie, die dureh rten Tón zu einer fást

marmorartigen Masse verzementiert wurde. Trotz dem identischen

Einfallen dér beiden Gesteine spricht die Anwesenheit dieser Brek-

zie für die Annahme eines tektonisehen Kontaktes zwischen den

selben.

Dér IJrsprung' dér synklinalenartigen Vertiefung ist zweifel-

liaft. Nach dér Hebung der Seholle könnte zwar das Liegende
trogartig einsinken, docli ist es in Anbetraeht der auf die andere

Seite des Berges miindenden Höhlen nicht ausgeschlossen. dass

mán hier eingestürzten Höhlen gegeniibersteht, was in dieser Ge-

gend eine haufige Erscheinung ist. Der eoziine Kaik wurdo nach-

triiglieh zertrümmert, er ist von grossen Gleitflachen vielfach

(lurchsetzt, dérén Richtung hier vorwiegend eine 0—W-liche ist.

Die durchschnittlich unter 24" gégén S einfallenden Scliichten

rutschten sogar aueh liings NW—SO-licher Flachen in horizontú

-

ler Richtung weiter. Zu erwahnen sind aueh noeh die vertikalen

Dislokationen, die zr Ausgestaltung des hiesigen Abschnittes vöm
Kmosó-Tal beitrugen. Thre Richtung ist hauptsaehlich N- S.

Beide Teile des der Seholle No lí (Festungsberg), sowohl der

höher gehobeno Dachsteinkalk, wie aueh der vöm Eozan bedeckte
Teil sind von Gleitflachen vielfach durchsetzt. Die Grenze gégén
das Kmosó-Tal ist keine eínfache Verwcrfung, sondern eine Wech-
selfoge von annaln rnd N—S- und NW- SO-liehen vertikalen Brii-

chen. Sogar diese sind nicht vöm Tíipfel des Berges bis zr Tal-
sohle einheitlich, sondern habén den Berg von der benaehbarten
Seholle staffelweise losgei issen. Das den Gipfel des Berges bilden-
de Eozan rutsehte gelegentlich der Rebung der O-lichen Dachstein-
seholle am Grat gégén W ab, wobei die eozanen Tafeln nach der
Art von Dachziegeln schuppenförmig übereinandor gesehoben
wurden.
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Weiter siidwárts sind a in Daclisteinkalk gégén S gei’ichtete,

abgerundete Gieit fláchen nnzutreffen, an dérén steiler Oberflache

die eozane Decke in die Tiefe hinabrutschte, was aueh durch die

Anwesenheit eines grossen eozánen Fleekes am Südfuss des Ber-

ges bewiesen vird. Es braucht kaum erwáhnt zu werden, dass so-

\vohl dér Daclisteinkalk, wie auch das Eozán metamorphosiert, na-

mentlich liings dér Harnische umkristullisiert wurden, so dass im

letzteren nur wenige Nnmmulinen anzutreffen sind. /u Füssen

dér Hi ne ist auch dér Daclisteinkalk von Gleitfláchen durchsetzl

und liings dieser vorwicgend NW—SO-lichen, meist parallelen Fla-

oben erfolgten kleinere-grössere Verschliebungen in liorizontaler

Richtung. Die Fláchen schliessen hier mit dér Horizontalen V in-

kein von durchsehnittlich 30° cin. Ilire Anwesenheit bekriiftigt

das Vorhandensein dér auch in dér Karte veranschaulichten, von

NW gégén SO gerichteten, horizontalen Verschiebungsfláche, liings

welcher dér Dachsteinkalk des Festungsberges in eine gleichsain

tlexurenartige Beriihrung mit dér Scholle No. III tritt.

Die Dühe No. Ili bcsteht iihnlich, wie No. il mis zwei Teilen:

mis einer mit Eozan iiberdeckten und einer Dachstein-Scholle

die sicli liings einer Verwerfung bérillíren. An dér Berührungs-
slelle sind die Schichtfláchen vielfach zerklüítet. Vertikale Flii-

chen gehen nádi N in N-warts einfallende iiber, gégén S vor-

schreitend trifft mán liings dér Verwerfung S-, dann SW-warts
einfallende Schiehten an. Die Schichtfláchen sind zugleich Gleit-

fláchen, an denen urspriinglich höher gelagene Schiehten zu Füs-

sen des Berges hinabrutschten.

Dér in dér Náhe des Kontaktes mit dem Festungsberg be-

findliche grosse Steinbrueh gestattet ebenfalls einen Einblick in

die zerkliiftete, von Gleitfláchen durchsetzte Struktur des eoziincn

Kalkes. Oberhaib des Steinbruches fallen die íáchichten unter ca.

50° gégén NNW ein, resp. es erfolgte das Abgleiteu dér Schiehten

liings dieser Fláchen. Auch dieser Umstand weist darauf hin, dass

dieser Teil urspriinglich zum Festungsberg geliörte. Die Richtung
dér horizontalen Verschiebungen ist hier im grossen gauzen O—\V
und N—S. Diesen Fláchen entspreehend wurde die eozane Decke
in Prismen zergliedert, die in horizontaler Richtung verschoben

wurden, was auch in den glánzend polierten Harnisehen und
Gleitfurchen zum Ausdruck gelangt.

Dér Dachsteinkalkmasse d(>s Berges No. Ili gegenüber liegt

die Höhe No. IV, dérén SO-licher Teil durch eine scharfe, gerade

Verwerfung begrenzt ist, was auf den ersten Blick auffállt, da

hier die eozánen Kalktafeln an einer geraden Linie plötzlich en-

digen und v^on dér Lössdecke abgelöst werden. Im Steinbrueh des

Berges sind annáhernd gégén S einfallende Gleitfláchen anzu-

treffen, die gleichfalls von cinem ganzen Netz von Verschiebungs-

fláchen dürchsetzt sind. Am auffálligsten sind die 0—W-lichen.

vertikalen Fláchen, die den Berg parallel zerschnitten und bis
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zum Fuss desselben verfolgt werden können. Zwei von diesen
Flachen sebnitten ein 20 m breites, eozanes Kalkprisma vöm Berg
heraus, das dann annáhernd horizontal verschoben wurde. Aussor
diesen Hauptversehiebungsflachen sind aueh noch zahlreiehe kiéi -

nere anzutreffen. Es ist ínteressant, das dér Harnisch hier stellen-

weise durch eine 4—5 cm machiige Kalzitschicht überzogen ist.

Dér Berg No. V zeigt keine von den bisher bes'prochenen ab
weichenden interessanteren körmén, so dass ich zr Beschreibung
des letzten Berges No. VI iibergehcn kann. Den Kern desselben
bildet eine gehobene Dolomitscholle, die die urspriinglieh horizon-
tal gelagerten eozanen Schiehten domartig emporwölbte. Dér
grösste Teil des Nummulinenkalkes rutschte auch hier vöm geho-
benen Liegenden zu den Füssen des Berges herab und die grossen

Aufschlüsse lassen es gut beobachten, dass dér ])lastischere eoz&ne
Kaik vöm grossen Dinek síellemveise durch und durch gefaltet

wurde (Siehe beiliegende Skizze). Derartige kleine Faltén sind be-

sonders in dem am Gipfel des Berges bet'indlichen Aufschluss

sichtbar. (Siehe FTg. 2.)

Wahrend die plastischeren eozanen Tafeln dem Druclc mehr
odor weniger nachgaben. wurde dér spröde Dolomit zu femem
(hús zerdrückt, dér von den Einwohnern abgebaut wird. Ausser-

dem, dass dér Dolomit emporgewölbt wurde, zerbrach dér den

Dolomit umhiiliende Diapyrmantel aueh noch in Prismen. u. zw.

nach annahernd parallelen Flachen, dérén Harnische sich bis zum
Fuss des Berges verfolgen lassen. Ilire Bichtung ist im grossen,

ganzen N—S und 0—W. Beim ersten Steinbruch lassen sich haupt-

sachlich drei derartige Prismen in dér Breite von 1.0, 4.5 und 5.2

rn nachweisen. Aus den deutlichcn Gleitfurchen liisst es sich auch

l'eststellen, dass die Verschiebung hauptsáchlich in 0—W-licher

Richtung eri'olgte. Auf senkrecht hierzu erfolgte, geringfiigigere

horizontale Dislokationen weisen N—S-liche Fnrclien hin.

• * <i

Hiermit bin ich am Schlus-; meiner Beobachtungen iilier die
rkektonik u. Ausgestaltung des Zuges von Csesznek—Bakon yoszlop
angolaiig!. Ich betone wiederholt, dass in dicsér Gegend des N-
lichen Bakony-Gebirges die v>*rschiedenen Formcn dér bezeich-

nendsten posteozánen Krusten-Bcwegungen auf kleinen Iíaum
konzentriert zu beobachten sind. Dcnn trotzdem die Hauptrich-
tungen dér Dislokation bereits in dér Kreideperiode praformiert
wurden, verdankt das Gebiet sóin heutiges Antlitz jcdenfalls den
posteoziinen Bewegungen.

Die in dér Kreideperiode emporgchobenen Triasmassen wur-
den durch dit 1 Ablagerungcn des eozanen Meeres iiberdeckt und
die so entstandene, zusammcnhhngendc Tafel wurdb dnnn durch
das posteozane Bruchsystem zerriss<m. Die Haupttypen dieser Bo-
vvegungen sind auf unserem Gebiet randliche Briiehc, TTebungen
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von Horsten, Staffelbriiche, Aufwölbung, Schuppeubildung, Ein-

senkungen, horizontale Verschiebung fremder Schollen auf grosso

Entfernungen, sonstige kleinerc und grössere horizontale Dislo-

kationen etc.

Die Richtungen dér Dislokationen sind — gleb-hgültig, oh

maii die Randbriiche, odor die kleinsten horizontalen Verselne -

bungen betrachtet — bestándig. All diese Beobachtungen sind

auch auf dér Karte hervorgehoben. Éingezeichnet wurden nur

sicher nachweisbare Dislokationsrichtungen, dérén Verlauf ieh je-

doch dér bcsseren Verstandlichkeit zuliebe in manchen Fiillen

durch das Weglassen kleinerer Kriimmungen botonte.

PLEISZTOCÉN STKUKTURTALAJOK AZ ALFÖLDI ÉS BÉCSI
MEDENCÉKBEN.

Irta: Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér*.

PLEISTOZANE STRUKTURBÓDÉNB 1LDUNG IN I)EN UNGA-
RISCHEN TIEFEBFNEN UND IM WIENER BECKEN.

Von: Dr. E. v. Szádeczky- Kardosa.

lm Folgenden werden einige Daten bezüglich dér Erklarung
und dér Verbreitung dér fallungsúln liehen, oft als .saekig" be-

zeichneten Lagerungsart junger schottriger Ablagerungen in den
ungarischen Tiefebenen und im Wiener IVcken angefiihrt.

„Saekige Lagerung“ nenuen mehrere Autoren verschiedene

Erscheinnngen. Hier sollen nur gewisse Arten dér saekigen Lage-
rung besprochen werden, die folgenderweise zu kennzeichncn sind.

Im Hangenden .iuuger Schotterkomplexe sind faltungsáhnli

ebe Bildungen zu erkennen, wobei die „Falten“ oft von unregei-

mássiger Gestalt sind und zmveileii Kráuselung zeigen. Ihre Brei-

’.e: „Wellenlange“ betragt gewöhnlich 1— 5 m. Nach liisherigeu

Beobachtungen kann die maximale vertikale Hnhe dieser Bildun-
gen mit 3—4 n. angenommen werden. Die .Amplitúdó" dér Faltén
bleibt natürlicli unter dieser Grenze. Die Intensitat dér Schichten-

Bemutatta szerzel távoiiétében dr. P a p p Ferenc elstitkár,
a Magyarhoni Földtani Társulat 1936. évi május hó 6-án tartott szak-
ülésén.

Dr. Kéz Andor egyet. m. tanár úrnak a strukturtalajoknak
eme feltételezett elfordulásaival szemben felszólalásában kifejtett

aggodalmait, minthogy azok félreértésen alapultak, sikerült eloszlatni.
\ onatkozó eszmecserénk közlésétl közös megegyezés alapján eltekin-

tünk, A szerz-
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störung wachst nach oben. Dió Lángsachson dér Gerölle sind pa-

rallel dér Faltén und Krausen goordnet. Da die „Fingéi" dér Fal-

tén oft wagreeht stehen, können die Gerölle auch lotrecht aufge-

richtet stehen. Bei dieseni Typ dór Sohichtenstörungen ist auch
ciné starke Sortierung nach Korngrössen wali rzunehmer., Es ist

oft ein breiter, feinkörniger, tonigsandiger Kern zu unterschei-

den, welcher durch einen schmalen schottrigen Giirtel von untén
und von dér Sc-ite uui gébén wird. Zuweilen kaim die Mitte dós

feinkörnigen Koins selbst schottrig sein. Dér schottrige Gürlel ver-

schmalert sich olt nach oben und lnldet Aufbrucl c. (Fig. 43.) Kin
andermal scheinen d a gégén die Schotterstreifen von oben oingo

Fig. 43. ábra. Aufschluss bei Újlak, Kom. Vas. (Schiehtenstörung
Typ. I.)

faltét zu sóin und sind nach untén gespitzt (Fig. 4b). lm erste.'*

balle künn die Schichtenstöriing mit eiuor umgekehrtcn Zykloide,
im zweiten Falle mit eincr aufrecht stehenden verglichen werden.
Alldiose Forrnen mit starker Sortierung und unrcgelmassigor
Kráuselung werden in dér Folgo als Schichtstörungen ersten Typs
bezeichnet.

Mit dieser Art von Schiehtc-nstörungen stehen wahrseheinlich

solcbo Forrnen in genetischer Venvandtschaft, bei denon das

Schotterlager sanft gewellte Faltén bildet. (Fig. 44) Bei dicsem

Typ ist ciné Sortierung nach Korngrössen bei dór Hildung dér

Schichtstörung nicht wahrzunebmen. Dió Falton sind regelmassi-

ger und zeigen keine Kráuselung. Dicse Form wird Schichtstörung

zweiten Typs genannt. Auf eine Verwandtschalt mi* dóm ersteu

Typ kann mán aus dem Umstand folgern. dass dics auch eine

Obcrl'lachcncrscheinung .jungor scliotlrigcr A blagorungon ist, und
nach den bisherigen Beobacht ungen auch ráumlich mit doni ersteu

Typ verknüpft vorkommt
Bei beiden Typcn, abér besonders stark beim ersteu ist ge-
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wöhnlich auch eme auifallende Buntfarbigkeit zu beouachten, wel-

clie geAvöhnlieh mit Koriig rössenveránderungen einhergeht: toni-

go Partién sind nieisl griinlich, schottrigo meist gelblich odor

rötlich.

Dió Doutung solelier Sohichtonstöruugen bat schon viele Fór
sohor besehaftigt. Sió wurden als ausgefiillte und (lurcli Feitou-

d.ruck wieder gesp<‘i*rto Erosionsiinnen (Lit. -I. 5. otc.), dureh Ab-
krioelion tm sanfton Hangon (5, 7, 9) dureh Quellung toniger Lie-

gendsebiebton (Lörenthoy, siehe in Lit 22.), duoeh Scitendruek
dós Flusseises (19. S. 105.), dureh Auskolkung und Einsenkung an

dór Scito treibendor Kistelein (22), dureh tektonisehe Kriifte (25).

und sugár als piimare moranenartige Bildungen, usw. gedeutet.

Einigo diesel* ErkUirung.sversuehe können fül* gewisso Falle juii-

ger Sehiehtenstörungen als richtig anerkannt werden. Aber speziell

l'iir die oboa bosohriebenen Erscheinungen kom.le „bisher oine in

jedor Boziehung einwadfreie Erkliirug noch nicht gegoben werden
4 ’

(Bit. 22.), v io diós eben jiingst ausgesprochen wurdo.

Fig. 44. «ibra. AuFseliluss bei (Jyrszabadhegy (Seliiohtenstürulig

Typ. II.)

Ich hatte diese Erscheinungen beroits in einer im Jahre 1935

i rschienenen Aibeit ( Li t. 26, S. 124—125.) als Struktur- (Bvodel-)bo-

donbildung bedeutet. Bevor wir dió nahero Begründung diesel* Auf-

fassimg beginnen, möchte ich zuerst die bisher bekannt gev.orde-

nen Yorkoramnisst soleher Bildungen beschreiben.

Dió besproehene Erscheinung war bei uns in typischer Form
lmuptsaehlieh aus dér Vmgebung von Budapest bekannt. Dér óbo-
ré diluviale Sehotterhorizont dér Pestszentlörincer Schottergrubo
bildet ihv allbekanntestes, schönstes Yorkommnis. Hior ívurde die

Erscheinung schon dureh Tnkey und Halaváts besehrieben
(Lit. 9 und 7 ). lm Bach** von Schafarzilc und A. V e n d 1

iiber geologische Exkursionen in dér Umgebung von Budapest
(Lit. 22. S, 122—124 und 158—159.) werden noch von folgendon Or-
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len áhnliche Schotterschichtenstörungen erwahnt: Örley-sche Zie-

íí* lei bei Rákos, Cinkota (Obeipleistozan!), Csömör, in dér Umge-
bung von Pusztaszentmíhály, Zieg'elei von Gnbaes. (Diese Vor-

.kommnisse sind uuter Nummer 1 auf dér Karié zusammengefasst.1

Dieselbe Erscheinnng ist auch in den jungen Schottern des

Wiener Beckens bekannt.* Die levantinischen Schotter des Wiener
Laarberges in einer Hbe v. 230—250 ni ii. d. M. bilden vielleicht

das langstbekannte Beispiel solcher Schichtenstörungen in den
üonaubeeken. (Nr. 2 auf dér Karte). Diese wnrden sclion im Jahre
1872 dureh F u c h s beschrieben (Lit. 5., siehe auch Tát. 23.)**. In
seiner diesbezügiichen Abhandlung haíte Fuclis viele Beispielev.

Schichtenstörungen dér Tertiarablagerungen des Wiener Beckens
besprochen und in vorziiglichen Abbildungen dargestellt, welche
aber grösstenteils nicht mit dér hier besprochenen Erscheinung
identifiziert werden können.

NO-lich von Wien, in dér Umgebung yon Gerasdorf, Dcutsch-
ivagram und Untergánsenidorf wurden von A. Fenek (Literatur

19, S. 105.) Schichtenstörungen in diluvialen Donauschottern be-

schrieben, die auf Grund seiner Beschreibung hieher zu gehören
scheinen. (Nr. 3 auf dér Karte). Áhnliche Erscheinungen werden
auch von S t i n y siidwestlich von Wien aus dem pliozanen Braun-
schotter des Reisenbergcr Zerselberges und aus den Ablágerungeu
dér grossen Schottergrube von Grámái neusiedl (182 m ii. M. Nr.

4 auf dér Karte) erwahnt (Lit. 25.). Dér pliozane Braunschotter
lágert, hier auf cinem ITnionen-führenden tonig-sandigen Schich-

tenkomplex.

In dér Kleinen Ungarischen Tiefebene und in angrenzenden
Gebieten des Wiener Beckens konnte ich wahrend dér letzten Jali-

re viele heue Vorkommnisse dicsér Schichtenstörungen beobach-

ten, undzwar sowohl auf den altén Schotterablagerungen dér Do-

nau, wie auch auf denjenigen des liaab-Gyöngyös-Répce Ikva-Sy-

stems. lm folgenden werden diese Vorkommnisse kurz beschrieben.

Am Westsanm dér Kleinen I ng. Tiefebene, im levantinischen

* Bemerkung bei dér Korrektül-: Mit Freude hatte ich anlasslich

des im September d. J. in Wien abgehaltenen ITT. Internationalen

Quartar-Kongresses erfahren, dass neuestens auch österreichische

Fachgenossen beziiglich solcher Bildungen zu iihnlicher Auffassung-

gelangten. So hal Herr Chefgeologe Götziuger, Prasident des

Kougresses z. B. nuhrerorts am Wagram, so bei Stammersdorf Bro-

del-(Struktur-)bodenbildunff erwahnt und im Fiihrer dér Exkursionen

beschrieben.

** Bemerkung bei dér Korrekt ur: Börzeit sebemen diese von

Fuclis und S c h a f f e r beschriebeneii und dargestelllen Schichteu-

störuiigeii nirgends mehr anfgesehlossen zu seiu, wie ich aulüsslioh

des Quartiirkongresses erfuhr.
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Schotter dér Donaa, 1 km A A II Hcli von U'eiden (Védeny), alsó

a n f dér Parndorfer Heide. in einer Höhe von 150 ni, ii. d. M. konn-

le eine 1‘altungsahnliche gekrauselte Schichteus'.nmg in schottrig-

sandigen Sohichten mit ,.Aufbrüohen“ beobachtel werden. (Nr. 5

anf dm- Karle). Dic \ ollstandige .Macbtigkoit dós gostörten Schich-

tonkomplexes betragt 3.5 in. (Dió vollstandige .Miichtigkeit dér

selioltrig-sandigen Soliiehton ist dagogen grösser.) Dér Sohottor

Iag(>r1 diskordant anf Feinsand mit l’nio ivetzleri, und wird von
seliwnrzom Humusboden bedeckt.

In dér Schottergrube 0.8 km tfW'Hch von Köpcsény* konnle
eine einfaelie faltungsahnliehe Fagerung dér dilnvialen Donau-
schotter and Sandsebichten beobaehtet werden. (Nr. !) anf dér

Karte.) Krauselnng nnd seknndare Sortienmg naeb Korngrösaen
isi niehl vorhanden. Die dimnen Sandsebichten, welebe aueh an
den ungestörten sehottrigen ATilagernngen im inneren Teil dér
Kleinen Dng. Tiofebene allgeinein verbreitet sind nnd somit als

primare liildungen betraelitet werden kimen, lásson sieb bier in

den Falton verfolgen. Anf dón Sohottor lágert sioh nnmittelbar
eine Inaimé Hodonschieht.

Fosszilis strukturtalaj

elfordulások.

Vorkommmssefossiler
Struktúrbdén.
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Xeuestens konnto ich Scbiebtonstörungen erster Art aueli in

folgenden Schottergrubon dieser Gegend beobachten: im pliozaaen
Sohottor am SW-Satin* (les Goldbergls von Edélstáhl (Xr. 8 auf dér
Karte), im Hangenden-Silt des jüngst-pliozanen Sehottegs in

dér Grube ncichst dér Kirche von Schönabrunn (Xr. 7 dér Kaidé '

Kittsee.
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Dér „Silt
4

enthált kiér von untén „eingefaltete"’ soliotterige Par-

tién), ini oberen Horizont des altdiluvialen sandigen Schotters dér

Sehottergrube 0.4 km Ali' lich von Gatteniorf (Lajlnkáta, Nr. 6

dér Karte).

Südöstlieh nachst elér liahnstation Pinnye, in dér diluvialen

Sehotterdeeke des Ikvaflusses, in einer Höhe von 143 in ii d. Ivl.

konnte Sehiehtenstörung ersler Art mit „Aufbrüchen
44

beobaehtet

verdén. Die Entfemung zweier benaehbarten Aufbrüche, ;.lso die

Vellenlange betrágt 1—2 ni. I)er Schotter ist hier nnr 2—3 m
maehtig, er lágert auf pliozanen tonig-sandigen Schichten, und
wird durch (óné diinne Bodenscliiehr bedeckt. (Nr. 10 dér Karte).

In d(*rselben Sehotterdeeke konnte am SW-Ende des fürstli-

cben Parkos bei Esztcrháza in einer Höhe von 132 -n. ii. d. M. an
síeli auf weissen, pliozanen Sand lagerndem gelbem sandigeni

Schotter faltungsahnliehe Lagerung (wahrscheinlieh ersten Typ.s)

unter ungünstigen Aufschliessungsverhaltnissen beobaehtet wer-

den (Nr. 11 dér Karte). lm altén Schotter des Ikvaflusses bei Sop-
ron wurde von M. Ven dl saekige Lagerung beschrieben (Lit. 27.)

In dér diluvialen Sehotterdeeke des Képceflusses 1.5 km
II SW-lich von Hövej, (128 in ii. d. M„ Nr. 12 dér Karte), ferner

1.1 km ONO-lich von Himód (Ni -

. 13 dér Karte) hatte ich in Idei

neren Sehottergruben aueli 'wahrscheinlieh hierher einzureihende

sanftere faltungsahnliehe Lagerung beobaehtet. Bestimmt (liese

Sehiehtenstörung komin t in dér Schottergrube am W-Ende von
Csapód (147 m ii. d. IVL, Nr. 14 dér Karte.) vor. Hier liegt e

: n •*

Schottersehiehl von ungefáhr 2 m Machtigkeit auf briiunlichem

sandigeni Tori pannonischen Alters. Dér Schotter ist örtlich durch
(óné diinne Bodensehieht bedeckt. In derselben Sehotterdeeke hal-

le ich nocli beim Meierhof Szolyayyr (130 ni ii. d. M.) und am SO-
Eude von Löv (180 m ii. d. M. Nr. 15 dér Karte) Schichtenstörun-

gen dieser Árt beobaehtet. lm letztgenannten Vorkommnis ist eine

Vermengung des Schotters múl des pannon is«;hen Liegend-Tones
wahrzunehmen. Weder beim Meierhof Szolgagyör. nocli im Falle

des Lövé r Vorkommnisses ist eine Deckschicht vorhanden.

Weiter nach Siidosten, im jungdiluvialen Schotter des Ilépce-

flusses, 3 km ONO-lich von Cseprcy, in dér Náhe dér Megyes-pusz-

1a ist Sehiehtenstörung in den.jenigen Partién des Schotterlagers

vorhanden, \vo midi Toneinlagerungen vorkommen. Die Dentung
dieser Schichtenstörungen konnte aber nielit einvandfrei durch-

geführt werden (Nr. 17 dér Karte).

Die Sehiehtenstörung zweiter Art kaim in dér l’ingebung

Szoinbathely-llohone beobaehtet werden. 3/4 km siidlich Bozsok

(310 m ii. d. M.) bildet das dilnviale graue Sehotterlager des Bo-

zsokbaehes stebende Faltén von 2 m Wellenlange und von 0.5 m
Amplitúdó. Die Faltung wird dureii die parallelé Lagerung dér

flaehen und langlichen (lerölle hervorgehoben. Krauselung ist

nieht wahrzunehnu'ii, ab(*r vielleielit geringe sekundiire Sortierung.



Pleistoziine Strukturbodeubildung 219

Dór Schotter isi durch eine Bodenschicht von ungefa.hr B 3 m bo-

deckt. Kr. 18 dér Karte.)

Nördlich von Szombathely, '.miseken Gyöngyösapáti und Perti-

njjc konnte ieh in einer Hbe von 231) m ii d. M. faltnngsáhnliche

Lagerung des jungdiluvialen S«*hotters des Gyöngyöshaches

beobachten. (Kr. 19 dér Karte). Am NW-Knde von Szombathely

kommén sanft gewellte Faltén in dér diluvialen Schotterbank dér

Ziegelei dér Wiilder-schen Nachfolger (212 m ii. d. M.) vor, wobei

die Wellenlange 3—5 ni, die Amplitúdó 0.5— 1.5 m betrágt. Dér
Schotter ist hier durch ciné wagrocht gelagerte. glimmerige Fein

sandschieht von 3/4 m Miichtigkeit und dariiber noch durch gelben,

lleckigen, glimmerigen, feinsandigen Tón (,,Silt“) von 3m Miichtig-

keit bedeekt. Er liegt auf lonigen Pannonschichten (Nr. 20 dór

Karte).

In dér oboi piiozánen Schotterdpeke an dér rechten Seite des

Raabflusses in dér Kleinen ITigarischen Tiefebene hatte ich in zwei

Gebieten die besprochcnen Schichlenstörungen beolmchtet, und-

zwar beiderorts den ersteu Typ: am Kordende dér Sehotterdecke

in dér Schottergrube l.t> km nördlich von Pápoc (Nr. 21 dér Kar-
le) und 1.8 km SSO-lich von Kemcnesszentpéter (Nr. 22. dér Karte)

Dér Schotter zeigt am letzterwahnten rt 2 m breite und 2—3 m
holie Facherfalten-artige Struktnr mit aufr(*chtstehenden und so-

gar überkippten Flügeln. lm Síiden- dér Decke, in dér Fnigebung
von Vasvár konnte auch mehreroris Schiehtenstörung erster Art

beobachtet werden. Z. B. in dér Schottergrube des Meierhofs 1.5 km
ONO-lich von Újlak (210—20 m ii. d. M. Nr. 23 dér Karte) zeigt dér

Schotter in einer Máchtigkeit von 3 m starke u. unregelmássig ge-

kriiuselte „Faltung“. Das Schotterlager isi hier in einer Gesamt-
rnáchtigkeit v. 6 m aufgeschlossen. Die lntensitat dér Sohichtenstö-

rung nimmt nach untén allmálilich ab und im unteren 3. m des

Aufschlusses ist sc-hon die primare, ruhige wagrechte Lagerung
mit untergeordneter diagonaler Schichtung zu beobachten. lm obe-

ren, gestörten Teil ist auch ciné starke Sortierung nach Korngrös-
sen wahrzunehmen : tonig-sandige Kérné von 1.5—3 dm Durchmes-
scr sind untén u. an dér Seite durch schottrige Giirtel umgeben,
welche sich nach oben verscbmalern alsó aufbruchartigen Charak-
ler habén (Fig 43). Eine ahnliche F.rseheinung ist unter sclilechte-

ven Aufschlussvorhaltnissen 3/4 km nordöstlich von Káin (Nr. 24

dér Karte) und v esti ich iiber Vasvár am Gorédomb (Nr. 25 dev
Karte) zu beobachten.

Die Raab-rechtseitige Sehotterdecke dehnt sich vöm soeben

erwáhnten (lobiét westlich bis zr Linie von Szentgottliárd zwi-

schen den Raab- und Zala-flüssen noch iiber grosso Gebiete aus.

Auf dicsem Gebiet hatte ich auch zahlreiehe Schottergruben un-

tevsucht, konnte aber die Sehichtenstörungen hier nirgcnds mehr
beobachten. Schichtenstönungen dicsér Art konnte ich auch wei-
ter südlich im ungarischen Drau- und Murgebiet nicht beobachten.

Grösstenteils auch zum ersten Typ einzureilien sind die in
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dón tieferen Donauterrassen zwischen Gyr und Komárom mehr-
erorts beobaehteten Schichtenstörungen. In dér Schottergrube

nachst des Gyr$zabwlhegyer Strassenraumerhauscs ( 1 1 S m.ü.d.M.
X r. 2tí dér Karte) kommén un tér einer O.o m machtigen Bódén
sohicht i'olgende Schiehten vor: obeu liegt eine sanftc, stehonde

Faltén zeigendc 1 -1.5 m maehtige, sandige Schotterschicht, wobei

die Welleulangcn 1—2 in, die Amplitúdó ea. 0.5 m botragen. Dar-

un tér kommt eine ruhige, wagrechte Sandbank von 0.5 m Mtich-

Fig. 15. ábra. Untercr Teil des Auí’schusses bei Gyrszaba Jhegy. l’liot.

1). Fantó.

íigkeit, und hiernach eine (in einer ]\láchtigkeit von 1—2 m auf-

gesehlossene) Sandsehicht vor, v. eleid letztere in eigenartigen, un-

regelmassigen kugel-, pilzáhnlicben Bildnngen von 2—4, ausnalinis

weise von 8 dm Durch messe r abgesondert ist in dér Weise, dass

diese Sandbildungen durch diinne Tonschich tehén umgeben sind.

(Fig. 14 und 45). In dér Nahe von Gönyii (Nr. 27 dér Kar-

te) kommén an dér pleistoziinen Sehotteroberfláche von

ea.. 120 m Hin* ii. d. XI. kreisförmige Vertiefungen vor, welche im

Qiiersehnittaufschluss aiieh faltungsahnliehe Lagerung zeigen.

XordösHieh nachst dér liahnstation Nagyszentjános (Nr. 28 dér

Karte) liatte ieb zykloideniihnliehe, wenig gekrauselte Schichten-

störung beobaehtel (Fig. -i(í). Die gestrten Sehicliten sind in eine"

Macii tigkeit von 2 0 in aulgoschlossen. Die Wellenlange betrágt

hier 1—6, die Amplitúdó dagegen 0.5 1 m.

In eim*r Grube st lich ron Komárom nachst dér Autostrada

Budapest Wien (115 m ii. d. M. Nr. 29 dér Karte) liatte ieli einfa-

ehe sinuswellena rt ige Seb ichtoTistöriing zweiten
r

Fy ps beobaehtet.

• SW von Komárom, 1.8 km nördlich dér Göbölkútpuszta in einer
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Höhe von 122 ni ii. cl. M. Ni\ 30 dór Kürti komáit i ni ploistoziumn

Sehotter auch sackige Sehichtenstörung vor.

In dón jiingstpleistozanen und holoziinen schottrigen Abla-

geruügen dór grossen zentralcn Ellne dós Kisalföld konnto ion

dagegen in keinor dór untersuchten, znhlreiolion (toils guten) Anf-

schliis.se die besprochonen Schichtenstöningon boobnohtou.

Ilit' Vorkominnisvorhiiltnisso könnou folgonderwoiso zusani-

mengefasst werden.

0 1 2 3tn

Fig. 4fi. ábra. Aufscldwss l»ei Nagyszontjános.

1.

ím untersuchten Clebiet koinnien dió fragiichen Sohiehtonstö-

rungen nur in schottrigen flnviatilen Ablagenmgon von oberplio

zanem und pleistozaneni Altér vor. Xirgends ívurden sie an holo-

zfinen und jiingstpleistozanen Ablagerungen, z. B. in dér Mitte

dór Kleinen l
Tngarischen Tiefebcne gefunden, obgleich hier ancli

viele und teils sehr goto Aufsclilüsse untersucht wurden. Dió ré-

zönt Bodenschieht lágert sich diskordant auf die gestörten Abla-

gerungen und bloibt selbst immer froi von dón Stövungen.

2. Die Erseheinung ist zumoist auf niedereron (100—350 m)
.ind hauptsáchlich auf vollstandig ('bonon Gebieten zu beobaehten.

3. Sió ist nicht an die Ablagerungen einos bestimniton Flus-

•sos gebunden, scheint aboi in gcwisson Gebieteu besondors haufig
zu sein, ohne eine allgomeino Verbreitung auf dóm g'anzen Gebiet
oiner örtlich die Erseheinung zeigonden Ablagerung zu habén.
Mán kann sie ott nebeneinander auf Ablagerungen von verschiede-
noni Bildungsalter oder von verschiedenen Fiiissen beobaehten.
(Áhnlich auch z. B. in Deutschland, siehe Lit. 14. S. 4(?4i.

4. Sie kann mit einor bestimmten Liegendschieht nicht in

^ erbindung gebraeht werden, da sie sowohl in Schottern vor-
kommt, Avelche iiber Tonen, Avie auch in solehen, Avelche iiber Sau-
lién liegen. Auf Grund dér bisherigen Béobachtungen kann viel-

loicht soviel behauptet Averden, dass dér erste Typ besonders iiber
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machtigeren sandigen otler scbottrigen Ablagerungskomplexen,
dér zweite dagegon besoiulers in den iiber Tonkomplexon liegeu-

den, diinneren Schotterlagern vorkomnxt. Das \ orkommen dér

Schichtenstörungen kann vielleicht in gewisser Beziehung mit dér

Gebirgsnahe und aueh mit dér Nachbarschaft dér grossen plei-

stozanen Sedimentationsraumen stehen (Die Vorkommnisse dér

Kleinen Ungarischen Tiefebene sind meist in den die grossen jung-

pleistozánen Schuttkegel dér Donau und dér Rába-Répee-Flüsse
umgebenden, etwas álteren Schoíterlagern zu finden.)

* * *

Dér Umstand, hass die besprochenen Nchiehtenstörungen in d.

oberpliozanen Ablagerungen oft-, in den filteren aber nicht oder

nur viel seltener-, in den jiingstpleistozanen und holozánen Abla-

gerungen endlich nie vorkommen, seheint darauf hinzuweisen, dass

sieh diese Schichtenstörungen im Pleistozan undzwar hauptsacli

lich im jüngeren Pleistozan bildeten.

Da die Schiehtenstörung immer von oben ausgeht und nur in

solchen Sehottervorkoimnnissen vorkommt, für vvelclie wahrend
des Pleistozans die unmittelbaro Wirkung dér Atmospliiire anzu-

nehmen ist, kann mit gevisser Wahrscheinlichkeit auch angenom-
men werden, dass die fraglichen Schichtenstörungsarten die Reak-

tionszonen dér Schotter und dér pleistozanen Atmosphiirc darstel-

len, d. h. sic sind niehts anderes, als pleistoziine Bodenhorizonte.

Es ist bekannt, dass unter dem gegenwartigen arktischen

Ivlima die mechanische Bodenbildung dér cbeniisehen stark iiber-

legen ist. Dies steht mit dem überwiegend mechanischen Charak-

ter dér besprochenen Schichtenstörungen im Einklang. Für die

Ilichtigkeit dér Annahme, dass misére Schichtenstörungen pleisto-

ziine Bodenhorizonte darstellen, spricht dér Fmstand, dass die

Struktur und Erscheinungsform d. gegenwartigen bezeichnendsten

arktischen Bodenarten, die dér sogenannten Strukturböden in den

typischesten Fallen vollstandig mit miseren Schichtenstörungen
ersten Typs übereinstimmen. Dow isse Arten dér Strukturböden
scheinen dagegen unseren Schichtenstörungen zweiten

r

l'yps zu ent-

sprechen. Die Übereinstimmung falit natiirlich — entspreehend
dem fossilen Charakter unserer Ablagerungen besonders int

Durchschnitt auf. (Siehe z. B. Lit. (i, Abb 1. Lit. 24. Abb 1, il, 5.

I.it. 14 S. 462- 467, Lit. 8, S. 259). Nennenswerte Übereinstimmung
besteht z. B. auch bezüglich dér Sortierung naeh Korngrössen, be-

züglich dér Diniensionen dér „Faltén”, dér X t'rkniipfung mit schot-

terigen Ablagerungen und mit ellenen (lebieten.

Ks wird angenommen, dass bei dér Strukturbodenbildung
mehrere Stadion zu untersclu idén sind. Einem angenommener An-
1‘nngsstadium seheint dér Typ 2 unserer Schichtenstörungen zu

entsprechen. Die ersten Stufen dér Strukturbodenbildung
werden z. B. von El tón und Stech e duroh ebensolche Durch-
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schnitte zeigende Diagrammé davgestellt. wie sic bei unseren Abla-

gerungen mit Schichtenstörmigen des zweiten Typs zu beobachten

sind. (Zum V
r
ergleich teilen wir am*b das Diagramm des zweiten

Siadiums nach El tón

s

Hypothese nach Iát. 24. Abb. -i. mit: bei

mis Fig. 47. Vergleiehe mit dér Fig. 44 ).

Es ist bekannt, dass dér Strukturboden síeli un Hiingen in

dér Form dér sog. Strcifenbüden ausbildet. Diese Bodenart seheini

zr Fossi Hsat ion nicbt geeignet zu sein. dn sie an dón Hiingen

leieht und schnell erodiert werden künn. Erseheinungen, die mit

dieser Bodenart vergliehen werden könnten, kenne ieli aueb von
nnserem ( « ebiet nicbt.

Die im unteren Teil des (íyörszabadhegyer Aufsehlusses be

obachtete Erscheinung (Entmisehung des tonigen Sandes in dér

Weise, dass kngel-. pilzförmige Sandmassen von dilimen, tonigen

Streifen umgeben werden, (Fig. 45 uml 4(i), seheint auch mit eine-

Wirkung des periglazinlen Klimas am ebesten erkliirt werden zu

körmén.

Fig. 47. ábra. Kin Anl'augssludium bei dér Bibimig dér Strukturbödeu

nacli Eltons Hypothese mis Steehe, lát. 24.

Dic zwei Hauptgruppen dér Bilduugsbypotbesen von Struktur-

böden — die mit Frostschub und die mit Konvektionsströmen ar-

beitende — werden bier als bekenni vorausgesetzt. Die bei dér
iStrukturbodenbildnng mitwirkenden Faktorén kimen nach Ste-
fii e folgenderweise zusammengefa.sst werden: Kaltes und humides
Kiima, welebes aber nicbt niederscblagsreich zu sein braucht, al-

léin die leste Form des Xiedersehlages gewiihi leistet eiu dauern-
(ies Feuchtigkeitsreservoir. Die physikalische Verwitterung iiber-
trifft die chemische. Dér Beden kann fiiessen. In dér Tiefe liegt
• iné dauernd gefrorene Sc-hicht (Tjale), oder wenigstens eine was-
senmdurcblassige Schieht. Krekeler und Harrasaowitz
batten ausserdem auf die Wichtigkeit des Vorhandenseins von to-
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nigcn Bestandteilen hingewies^n. Dics Bestandteile wirken nam-
lieh als Schmiermaterial.

Das Yorhandensein ahnliclier Faktorén in den besprochenen
Gebieten kann für (eine odor inehrere) kalte Zeitabsehnitte des

Fleistozans mit gewisser Wahrseheinlichkeit angenommen wérden.
wenn wir unsere Schiehtenstörungen als Strukturböden deuten.
Diese Bildungen sind alsó vöm Standpunkt dór Diluvialgeologio

auch gewissermassen beachtcnswert.

Yor allém besitzen abér unsere fossilen Strukturböden cinen

gewissen altersbestimmenden Wort. Untor dem gegenwártigen
Kiima kann sich Strukturböden — wenigstens in dér boobaohteten

Machtigkeit von 2—4 m — bei uns offenbar nieht bilden. Es wurde
sehon oben erwahnt, dass dió besprochenen Scbichtonslörungen
hauptsáchlieh in oberpliozanon u. besonders a 1térén pleistozanen

Ablagerungen vorkommen, in den jiingstpleistozanen und liolozii-

nen Sedimenten aber sokon vollstandig földen. Diese Boobachtung
spricht fiir die Wahrscheinliehkeit dér sokon an síeli natlirliehen

Annahme, dass die gewöhnlich als letzte (odor als einzige) ange-

nommene
(

.iüngerdiluviale (Haupt-) Yereisungsperiode das Hsiipt-

bildungsalter unserer Strukturböden darstellt.

Strukturbodenbildung déútet alsó im unseren Gebiot mit

grosser Wahvscheinlichkoit auf ein pra-jungdiluviales Altér dór

tursprünglichen) Ablagerung kin.

Die Strukturbodenbildung zeigt, dón kalten, annahernd pori

glazialen Charakter unsores Gobietes.

Yon dér Grossen LTng. Tiefebeno sind schon Daten bekannt go

worden, die auf eine kalte pleistozane Zeitporiode verweisen. Xeu-
estens hat z. B. Tuzson í'hws cembrn aus dem Pleistozan dér

Tiefebeno beschrieben. Er nimint auf Grund dór von ihm unter-

suchten fossilen Flóra ein „sehr rauhes Tundrenklima" an, wel-

ehes ungefalír dem Kiima dér Alpon in 2000 2200 ni, odor jenem
von Nordsibirien in 70—75" Breite ahnlich gewesen sein diirfto.

Übrigens ist in den erwahnten Döhen und sogar in viol geringeren

(naeh Leuchs z. B. in 1090 m, Lit. Ifi— b.) dér Alpon auch rézén

te Strukturbodenbildung bekannt. (Übrigens kaim bier erwahnt
werden, dass an den Moranen des Jahres 1850 und sogar 190)

schon Strukturbodenbildung bekannt ist. Die Strukturbodenbil-

dung kann alsó geologisch rasch erfolgen.)

Ein exakter Zahlenwert z. B. dér Jahresmitteltemperatur

darf aber houte nocli auf Grud dér Strukturbodenbildung nielit

angegeben werden. Nach H. Poser trift bei dér Strukturboden-

bildung „für die meisten Gebiete . . . zu, dass die Lufttemperatuv
wahrond eines mehr oder mindéi lángén Zeitraumes im dühre un-

téi- ()
n

liegt, in den Sommermonaten aber einige bis mehrere Grnda
iiber den (íefrierpunkt steigl . . . Wie v.enig aber diese Allge-

meinangaben, iiber die kinaus wir bis jetzt kamu mehr genauerés
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iiber aio klimatischen Bedingungen wissen, im einzelncn zutref-

fen, lehrt das Beispiol dér Faröer, wo kein Monatsmitlel dér Lutt-

tomperatur unter 0" liegt . . (Lit. 20-b, S. 111.) Kin oeht.es peri-

glaziales Klíma aul' (írund dér Strukturbodenbildung darf daher

nieht nnbedingt angenonunen werden.*

Da die Schichtenstörungen eine Miichtigkeit von 2—3, sogar

4 in erreiehen, diirfen wir eine tmgefáhr iihnliche .Miichtigkeit für

unserer Anftauzone wiihrend dér pleistozíinen Strukturbodenbi!-

dungsperiode annehmen. Die Tiefe dér gegenwartigen arktischen

Strukturböden wird dagegen gewöhnlich nur für einige dm ange-

geben. Ks wurde aber darauf hingewiesen, dass die Dimensionen
mit dér Extremitat des Klirnas und mit dér Zunabme dér Grund-

wassermenge zunehmen können Lit. 24, S. 203). Die grössere Mácii-

tigkeil unserer Strukturbdóen kaim mit einer tiefergreifendeu som-
merlichen Auftauung und mit starken jiihrlichon Temperatur-
sehwankungen in Yerbindung gcbraeht werden. Beziiglich dér pe-

riglazialen Gebietc Deutsrhlands ist u. a. Kessler in ahnlicher-

weise zu einer Auffassung gelangt, nach weleher die pleistozane

sommerliche Anftauzone dórt aueb eine viel grössere Miichtigkeit

erreielite, als dics gegenwartig in den polaren Dauerfrostbodenge-

bieten dér Fali ist (Lit. 12. S. 77.). Übrigens ist das Strukturboden-

vorkommnis von Giessen auch 2—3 m maehtig (Lit. 14, S. 461).

Es ist bekannt, dass die Strukturbodenbildung gegenwartig

gewöhnlich, wenn aueh nieht immer, iiber Dauert rostboden statt-

findet. Auf Grund dér Strukturböden unserer Gebiete kann mit ge-

wisser Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass dér Dauer-
frostboden sich wáhrend gewisser Zeiten des Diluviums bei uns
auch ausbildete. Für diese Annahme sprieht die Tatsache, dass

unsere Strukturböden Schichtenstörungen ersten Typs meist über
>andigen bzw. auf wenig tonigen Ablagerungskomplexen vorkom-
nien. Da aber nach dem heutigen Stand dér Untersuchungen eine

wasserundurchlássige Liegendsehicht bei dér Bildung von Struk-
turböden nnbedingt anzunehmen ist (Siehe z. B. Lit. 17. S. 93—94),

könnte vielleicht diese Scliielit bei uns dér Dauerfrostboden gewe-
sen sein.

* Auch Herr Geheimrat Prof. A. Penck ist dér Auffassung —
wie ich in einem Gesprache mit ilun wahrend dér Quartarkonferenz
die Éhre hatte zu crfahren — dass Strukturböden sicli sogar in Gebie-
ten bibién können, die eine Jahresmitteltemperatur von -j-2° habén.
Die undurchlassige, gefrorene Liegendsehicht ist in solehen Gebieten
nur wahrend eines Teiles des Jab rés vorbanden. Somit kann auch bei
uns die Strukturbodenbildung ölnie Dauerfrostboden auch in Gebieten
erklart werden, wo keine wasserundureblassigen Liegendsebichten vor-
banden sind (Vergleicbe die bezüglieben Bemerkungen im Text wei-
ter untén.)
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Mit dem grossen Feuchtigkeitsbediirfnis dér Strukturboden-
bildung kann dér Umstand erklárt werden, dass unsere als Struk-

turböden angenommenen Schichtenstörungen hauptsaenlicb in dér

Nachbarsehaft dér im Jungpleisiozan wasserbedeckten Sedimenta-
tionsráume, namentlich rundum den grossen pleistozanen-holoza-

nen Schuttkegel dér Kleinen Ungarisehen Tiefebene vorkommen.
Es wird z. B. von Poser betont, dass eine vorübergehende Was-
serbedecknng die Arbeit des Frostschubes stark fördert. (Fit. 2U-b,

S. 109.).

Unseren Sehiehtstörungen ganz ahnliche Bildungen sind aueh
in anderen Fandern, z. B. in dér Niederlausitz, im deutsehen Mit-
telgebirge an dér Hauptterras.se dér Lahn, an dér Haupt- und Mit-
telterras.se des unteren Bheins (Fit. 10—12, 14—16, 28 etc.), ferner

in Flandern und in Eugland (Fit. 1. Dewey, Warren) bekannt. Sie

werden neuestens auch als Strukturböden gedeutet. In diesen Nonl-
landern wurden aber aueli an holozancn Al)lagerungen solche Bil

dungen beobachtet (Fit. 3.), obgleich auch hier in den meisten Fal-

len ein diluviales Bildungsalter festgestellt werden konntc. (Di<‘

Bildungsweise einiger Vorkommnisse in Deutsehland isi iibri

gens noch strittig. Es scheint, als ob die Struktu rbodenbildung
auch in unbereclitigten Fallen zr Deutung faltungsahnlicher und
verschiedener unregelmassiger Lagerung hei’angezogen worden
ware. F)ies zeigt, wie vorsichtig mán bei dér Amvondung dér An-
nahme von Strukturbodenbildung verfahren muss.
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK - KURZE MITTE1LUNGEN

A BADENI ACiYAÍi ELFORDULÁSA BUDAPESTEN.

Irta: Dr. Földvári Aladár.

DAS VORKOMMEN DES BADENER TEGELS IN BUDAPEST.

Von A. Földvári.

Die im Budapester Városliget (Stadtwaldchen) durchgeführ-
ten Probebohrungen schlossen typisehen Badener Tegel in einer

Machtigkeit von ungefáhr 40 m auf. Die volle Machtigkeit dessel-

ben konnte in dicsen Bohrungen nieht festgestel.lt werden. Das

Gestein stimmt sowohl launistisch vie auch petrog rapid seb mit

(leni Badener Tegel des Wiener Bcekens überein. Seine Schiehten

bilden eine Antiklinale. Da dér Badener Tegel bisher nur ans dem
W-lichen Teil Ungarps bekannt war, ist das Vorkommen dieses

Sedimentes im Ungarischen Becken vöm palaogeogra pilisében Ge
sichtspunkt wiebtig.

* # *

A Városligeti új artézi kúttal kapcsolatban végzett kutató

fúrások földtani eredményei mái megjelentek*' és a mélyfúrás lm

1 yót a geológiai bizottság kitzte. Budapest székesfváros kívánsá-

gára Dr. Vendl Aladár megyetemi tanár és Dr. Pávai-
Vaj na Ferenc fbányatanácsos urak foglalkoztak azzal a kér-

déssel, hogy lehetne-e a Széchenyi fürdhöz a régebben kijelölt

helynél közelebb telepíteni a mélyfúrást, mivel így a melegvíz ve-

zetésének költségeit és nehézségeit el lehetne kerülni. Pá va i-Vaj
na Ferenc a pleisztocén rétegeken végzett megfigyelései alap-

ján egy, a Széchenyi fürd közelében lév boltozaton ajánlotta az

Földvári A- : A tervezeti újabb városligeti ártézi kút elkészít fúrásai.

Földtani Közlöny LXI1. 1932.
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új fúrási. V e u dl A I a d á r .javaslatára a székesfváros ellenrzés-

ként 7 új kutató fúrást végeztetett, hogy az idsebb rétegek tekto-

nikáját a pleisztocén rétegek alatt tisztázzák.

A fúrásokban a talajréteg alatt a Duna pleisztocén üledékei,

homok és kavics találhatók. Az T/3, és lía/3. fúrásokban mocsár-

fid réteget is lehet találni, ez a régi Duna árterületének mélyedé-

seiben képzdött. A pleisztocén rétegek alatt a középs miocén
Uortonien) rétegei következtek. Ezek legfels tagja a körülbelül

40 m vastagságban feltárt, szürke szín badeni agyag fáciesben

kifejldött rétegcsoport. A badeni agyag teljes vastagsága sokkal

több, mint 41) in, azonban a valódi vastagságai csak a Herminá-
idtól keletre es területen lehetni' fúrással megállapítani.

Mivel eddig a badeni agyag elfordulását csak a bécsi-me-

dencével határos területeken ismertük, paleogéográfiai szempontból

is fontos ennek a jellemz fácies üledéknek a magyar-medencében
való elfordulása.

A badeni agyag alsó részében szürke homok közbetelepülések

voltak. A badeni agyagot a fúrásokban egy kövületdús homokk
réteggel határoltam el a mélyebb rétegektl E homokk alatt szür-

ke szín túlnyomóing homokos rétegsor következik, amelyben még
vékony badeni agyag rétegek és lencsék fordulnak el, azonban a
rétegek túlnyomóan homokos kzettani jellege miatt a badeni
agyag rétegcsoporttól célszerbbnek láttam ezeket a rétegeket el-

választani. A legmélyebb rétegek zöldes és zöldes-sárga szín agya-

rig. 48. ábra.
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gok cs homokok voltak. E rétegek is tortonien koriak és a régi
! lírásokban a vulkáni tufa rétegek felett talált zöldes sárga szín
agyag és homok rétegek csoportjába tartoznak.
A részletesebb vizsgálatok megtörténte eltt csupán a fúrások

szelvényét és a rétegek korát és fáciesét rögzít adatokat közlöm.
A badeni agyagból a következ fauna került el:
Amussium cristatum Broun., Chlamys glóriámárts Dub.

var. duplicicostata S eh a f f., Cardium taron iáim May., Nucula
nucleus L., Arca diluvii Lám., Venus umbonaria Lám., Aloidis

gibba 0 1 i v i., Aporrhais pes pelecani L., Terebra fuscata Broee,
Conus ventricosus Broun., azonkívül közelebbrl meg nem hatá-

rozható ostrea, pinna, venus, ealyptraea és decapoda rák darabok.

A fauna-lista majdnem kivétel nélkül a badeni agyag jellem-

z fajait tartalmazza (F. X. Seb affér: Das inneralpine Becken
dér Umgebung von Wien. Sammlung geologischer Fiihrer XII.).

A badeni agyag alatti homokkben a következ lenyomatok
voltak: Ancilla glandiformis Lám., pinna. cardium, aporrhays,

eerithium, decapoda rák.

A homokk alatti szürke homokban a következ fauna volt:

Chlamys gloriamaris Dub., Chione plicata G m el ., Loripcs den

latus Uef ráncé., Turritella nrchimedis B r o n g., Natica mii

lepunctata Lám., Caecam trachea Mont., azonkívül leda, ostrea,

apporrhays, fusus, scaiaria.

A miocén rétegek antiklinálist alkotnak, mint a mellékelt

szelvényen és a fúrások helyét feltüntetet vázlaton látható. A ré-

tegdlések szerkesztésére a badeni agyag homok betelepülései és

a kövületes homokk réteg szolgált.

A mélyebb rétegek lencsés kifejldésük miatt réteg ólés meg
állapítására kevésbé voltak alkalmasak. A különböz rétegekbl
szerkesztett dlés irányok elég jól egyeztek.

A fúrások szelvényében a vékony közbetelepülések, lencsék

vagy jelentéktelen kzettani eltérések nincsenek feltüntetve. Csu-

pán az 1/1. fúrás vastagabb agyagleneseit tüntettem fel. A rétegek

számozása a mellékelt szelvényen feltüntetett rétegekre vonatko-

zik, a számozás minden fúrásban felülrl kezddik és független,

u többi fúrás számozásától. A badeni agyag csoport rétegeit dlt
bets szedés jelzi. 1/1. fúrás. 1. í) 00—1,50 m humusz. 2. 1,50—4,00 ni

szürke homok. 3. 4,00— 12,50 in sárga kavicsos homok. 4. 12,50—
13,80 m szürke homok. 5. 13,80 17,73 m szürke kövületdús agyag.
(17,00- 17,75 m kövületdús, kissé agyagos homok) (i. 17,75 18,07 m
szürke kavicsos köviiletdús homokk 7. 18,07 -21,00 m szürke kavi-

csos kövületdús durva homok. 8. 21,00 -25,40 m szürke homokos
agyag. 0. 25,40—26,30 m zöldesszürke agyagos homokk. 10. 26,30

37,17 m szürke homok agyaglencsékkel. Részletezve: 26,45 m-ig

agyagos homok kövületekkel, 27,80 m-ig durva csigás homok, 30,0

1

m-ig homokos agyag, 30,70 m-ig finom homok, 31,20 m-ig homokos
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agyag, 32,00 m-ig durva csigás homok, 34,30 m-ig zöldes

szürke homokos agyag. 34,90 m-ig kavicsos csigás homok,

35,70 m-ig zöldes szürke homokos agyag, 37,17 m-ig zöldes szürke

csigás homok, 11. 37,17—40,00 m zöldessziirkc homokos
agyag. (38,70 39,00 m-ig szürke homok betelepülés.) 12. 40,00 45,00

m sárgászöld homokos agyag. 13. 45,00 49.00 m szürke iszapos ho-

mok. 14. 49,00—50,20 m sárgászöld homokos agyag. 2.— 4. réteg ple-

isztocén, a többi törtömén kori.

1.

/2. fúrás. 1. 0,00—1,20 m humusz. 2. 1,20— 5,30 m homok (1,60 m-ig
sárgásszürke humuszos, 5,30 m-ig sárga) 3. 5.30—13,90 m sárga ka-

vicsos homok. 4. 13,90—1(1,00 m zöldessziirkc agyag. 5. 16,00—18,''

7

i> i zöldessziirkc csigás du; va homok, 0. 18, 17 31,30 in zöldessziirkc

köviiletes agyag. 7. 21,30 22,00 m szürke csigás durva homok. 8.

22,00—24,20 m zöldessziirkc agyag. 9. 21.20 25,20 n< szürke durva
homok. 10. 25,20—27,00 m szürke homokos agyag. 11. 27,00—27,44 m
szürke kavicsos köviiletes homokk. 12. 27,41—30,10 m szürke kövii-

letdús homokos agyag. 13. 30,10—37,00 m szürke homok. (34,25-ig

durva homok 37,00 m-ig kövületdús agyagos homok.) 14. 37,00—38,00

m világosszürke, kissé agyagos homokkszer homok. 15. 38,00 39,50

m szürkéssárga homok. 16. 39,50—40.40 m szürke homokos agyag.

17. 40,40—43,80 m szürkéssárga durva homok. 18. 43,80—45,00 m zöl-

dessárga agyagos homok. 19. 45,00—50,00 m zöldessárga agyag. A

2.

—3. réteg pleisztocén, a többi tortonien kori.

1/3. fúrás. 1. 0,00—0,80 m humuszos homok, 2. 0,80 —3,00 m fe-

kete agyag (mocsárföld). 3. 3,00—10,80 m homok, (3,80 m-ig sárga

homok, 4,90 m-ig sárga durva homok, 10,80 m-ig sárga homok.) 4.

10,80—14,20 m sárga kavicsos homok 5. 11,20 17,60 m szürke kövii

letdús agyag. G. 17,60—17,95 m szürke kavicsos köviiletdús homok-

k. 7. 17,95—22,30 m szürke homok. (21,40 m-ig durva homok,

22,30 m-ig agyagos homok.) 8. 22,30—29,80 m homokos agyag (24,80

m-ig szürke, 27,80 m-ig világos zöldes szürke, 29,80 m-ig világos

szürke.) 9. 29.80—31,10 m-ig szürke köviiletes agyagos homok. 10.

31,10—31,35 m szürke köviiletes homokk. 11. 31,35—37,60 m szürke*

széntartalmú agyagos homok. 12. 37,60—40,00 m szürke homokos
agyag. 13. 40.00—44,75 m homok (42,65 m-ig világos szürke sárgás-

zöld foltos agyagos homok. 43,65 m-ig zöldessárga agyagos homok.

14,75 m-ig zöldessárga homok.) 14. 44,75—50,00 m zöidessárga homo-
kos agyag. A 2.—4. réteg pleisztocén, a többi kn tonien kori.

II/l. fúrás. 1. 0,00—0,20 ni humusz. 2. 0,20 0,65 m sárga kavi-

csos homok. 3. 0.65—6,30 m sárga homokos kavics. 4. 6,30—13,30 ni

szürke köviiletes homokos agyag. 5. 13,30—13,75 m szürke kavicsos

köviiletes homokk. 6. 13,75—17,85 m szürke kavicsos durva homok.
7. 17,85—20,90 m szürke homokos agyag, 8. 20,90 —35.40 m szürke a-

gyagos homok. (34.20 m-tl agyagos homokk.) 9. 35,40- -43,00 m ho-

mokos agyag. (37.5Ü m-ig zöldessárga, 40,85 m-ig sárga, 43,00 m-ig
sárgásszürke.) 11. 43,00—50,00 ni homok (44.50 m-ig szürke durva
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homok, 50,00 m-ig sárgássziir-

ke agyagos homok.) A 2.—3.

réteg pleisztocén, a többi tor-

toneien kori.

IIa/1. fúrás 1. 0,00—3,50 m
barna humuszos homok. 2.

3,50—4,30 m barnásszürke ho-

mok. 3. 4,30—10,90 m szürke

kavicsos homok. 4. 10,90—11,20

szürke iszapos homok. 5. 11,20

41,40 m szürke agyag. (13,00

m-ig szenes homokos agyag,

18.00 m-ig homokos agyag he-

lyenkint agyag sávokkal, 20,0^

m-ig zsíros agyag, 21,00 m-ig

homokos agyag, 22,00 m-ig

zsíros agyag, 23,00 m-ig

zsíros agyag homok erekkel,

25,50 m-ig homokos agyag ke-

vés kövülettel, 26,50 m-ig ho-

mokos kövületdús agyag, 28,00

m-ig zsíros agyag vékony ho-

mokos és kövületes csíkokkal,

33.00 m-ig kövületdús agyag,

38,C0 m-ig kövületdús agyag

homok csíkokkal, 40,00 m-ig

kövületes homokos agyag a-

gyag sávokkal, 41,40 m-ig ho-

mokos agyag.) 6. 41,40—46,00

m szürke durva homok. 7.

46,00—47,10 m szürke homokos
ugyag. 8. 47,10— 46,00 m szür-

ke durva homok. 9. 49,60 50,21)

m szürke homokos agyag. A
2.—4. réteg pleisztocén, a töb-

bi tortonien kori.

IIa/2. fúrás. 1. 0,00—1,50 m
humusz, 2. 1,50—3,50 m barna
homok. 3. 3,50—11,00 m szürke

kavicsos homok. 4. 11,00 35,60

m szürke agyag. (17,40 m-ig

homokos agyag, 18,10 m-ig kö-

vületdús agyag, 18,30 m-ig ho-

mok, 19,00 m-ig homokos a-

gyag 23,00 m-ig agyag, 25,20

m-ig kövületdús agyag, 27,50

m-ig agyag nagy kagylókkal,
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28,50 111-ig kövületdús homokos agyag, 31,00 tn-ig liomo-

kos agyag kevés kövülettel, 32,00 m-ig márgás agyag, 33,00

m-ig köviiletdús agyag, 34,00 m-ig köviilotds homokos már-
gás agyag, 35,00 m-ig köviiletdús homokos agyag. 35,00 m-ig homo-
kos márgás agyag kövületekkel és kavicsokkal, 5. 35,60 38,90 > >

szürke kavicsos durva homok csigákkal. 0. 38,90 12.00 m szürke
homokos agyag, 7. 42,00 46,00 m szürke kavicsos durva homok. S.

46,00—48,50 vi szürke agyag (47,30 m-ig homokos agyag.) 0. 48,50—
48,85 m kavicsos kövületcs homokk, ez alatt laza iszapos homok
volt,amelybl mintát nem tudtak venni. A 2.—3. réteg pleisztocén,

a többi tortonien kori.

IIa/3. fúrás. 1. 0,00—1,20 ni humusz. 2. 1,20- 2,10 m barna ho-

mok. 3. 2,10—4.10 m fekete agyag. 4 4,10—8,10 m kavicsos homok.
5. 8,10—39,70 m szürke agyag. (11,50 m-ig homokos agyag, 14,00 in-

ig agyag, 16,00 m-ig homokos agyag, 17.80 m-ig agyag, 20,50 m-ig

köviiletdús agyag, 24,00 m-ig agyag. 29,60 m-ig köviiletdús agyag
homoksávokkal, 35.50 m-ig agyag homokos és köviiletes sávokkal,

36,40 m-ig köviiletes homokos agyag kavicsos beágyazásokkal.) 6.

36,40- 39.70 m szürke köviiletdús durva homok. 7. 39,70—40,80 m
szürke homokos agyag. 8. 40,80—44,20 m szürke homok. 9. 44,20

45,00 m szürke homokos agyag. 10. 45,00 48,30 m szürke homok. 11.

48,30—50,10 m szürke homokos agyag. A 2. 4. réteg pleisztocén, a

többi tortonien kori.
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Lapja. NL1II. köt. 2. sz.

Jaskó S.: 17 j feltáró kutatások a Baradlában. — Neue Aufschliess-

ungen in dér Baradla-Höhle. Nur ungarisch. Turistaság és Al-

pinlzmus. XXV. évf. 7—9. sz.

Kadic 0.:Barlangkutatások és slénytani gyjtések. — Elöhlenfor-

scliungen und palaontologische Aufsammlungen. — Földi. Int.

Évi Jelent. 1925-28. 181—196.

Kádár L.: Futóhomok-tanulmányok a Duna-Tisza közén. — Flug-

sandstudien im Gebiet zv.'isehen Donau und Theiss. Földr. Közi.

LXIII., 4—15.

Kert a i Gy.: Rudabánya oxidációs zónájának új ásványai. — Neue
Minerale aus dér Oxydationszone von Rudabánya. — Föhlt.

Közi. LXV., 21—30.

Kert. a i Gy.: Hidrotermális aragonit andezitbl és mészkbl.
Hydrotermale Aragonitvorkoimnen in Andesit und Kalkslein

aus Ungarn. — Föhlt, Közi. LX"V, 334—362.

Koch S. und Z o ín b o r.y L.: Szferósziderit és sziderit Felsbányá-

ról. — Spharosiderit und Siderit von Felsbánya. — Föld. Közi.

LXV, 18—20.

Koch S.: Siderit von lvisbánya. Centralbl. f. Min. Abt. A. 1935. No. 3.

Koch S.: A hasznosítható elemek elosztása a földkéregben. — Vertei-

lung dér nutzbaren Fíemente in dér Frdkruste. Term. Tud. Közi.

1935. 2—3. sz. Pótfüzei. Nur ungarisch.

Kubacska András: 1. Tusnádi Kubacska András.

László G.: Reambuláeió Székesfehérvár környékén. Roaiebula

tion in dér llmgebung von Székesfehérvár. — Föld. Int. Évi

Jelent. 1925—28. 109—114.

László G.: Jelentés a „Paliiontologisehe Gosollsohalt“ budapesti

vándorgyülésér. — Bericht iiber dic W anderversnmmlung dér

Paliiontologischen Gesellsehaft in Budapest 1928. - Föld. Int.

Évi Jelent. 1925—28. 55—61.

vitéz Lengyel E.: Die gool. u. petrogr. Yerhiilt üsse dér l'mgebung
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v. Koiulóska. Acta min. eha ni. et phys. Tóin. FII. fasc, 3. p: 1 26—

1 48, Szeged, 1935. (mit geol. Karte und Mikrophot. Tafel).

\ itéz L e n g y el E.: Adatok a Magas Tátra-i Tarpatak-völgyek grá-

nitjainak ismeretéhez. — Be;triige zr petrochemsichen Kenut

nis d. Gránité d. Tarpata k-Táler in drr llolien Tátra. Földt. Közi.

LXV. p. 120—126. Bpest. 1935.

\ itéz Lengyel E.: A sárospataki Szent Vince-liegy piroxénande-

sitje. — Dér Pyroxenaudesit des Szent Vinceberges bei Sárospa-

tak. Földt. Közöny, LXV. Ilpest.. 1935. p. 30—38, mit einer mik-

ropliot. Tafel.

\ itéz Lengyel E.: Die geol. u. petrographisclien Veriialtnisse des

Tokajhegyaljaer Gebietes zwischen Tolcsva und Koiulóska. Acta

ebein. min. et phys. Tóm. IV. fasc. 3. Szeged, 1935. p. 195—213.

(mit, einer geol. Karte und mikrophot. Tafel.)

Lilla A.: Adatok Telkihánya, Hollóháza, Nagybózsva, Komlós és

Pálháza környékének geológiai viszonyaihoz. — Beitrage zr
Kenntnis dér geologisclien Verhiiltnisse dér Umgebung von Tel-

kibánya. Hollóháza, Nagybózsva, Komlós und Pálháza. Évi jel.

1925—28. 171—181.

11 ii n d y Gy.: Az esztergomi barnaszénterület geomorfologiája. —
Die Geomorphologie des Braunkohlenbeekens von Esztergom.

Földi*. Közlemények. LXIII, 62—77.

Maros I.: Földtani megfigyelések -a székesfvárosi vízmüvek bví-
tési munkálatainál. — Geol. Beobacht. gelegentlich dér Erweite-
rungsarbeilen dér Budapestéi Wasserwerke. Földt. Közi. LXV.
p. 350.

Maros 1.: Geológiai és agrogeológiai jegyzetek Somogy vármegyébl.
— Geologiscbe und agrogeologische Notizen aus dem Komitat
Somogy. Évi jel. 1925—28. 157—1,64.

M a u í* i t z B.: Aphrosiderit a Magas-Tálra gránitjából. — Aphrosi-
derit aus dem Gránit dér Hben Tátra. Értesít. Lili. p. 238—247.

Mauritz B.: Index. ITigarisehes Sprachgebiet. 1933. Min.-petr. Mit-
teil. 46. p. 85—88.

Mauritz B.: Index. Ungarisches Sprachgebiet. 1934. Miu.-petr. Mitt.

47. p. 80—87.

Mihalovits J.: Die Gründung dér ersten Lehranstalt zr Ausbil-
dung technischer Bergbeamten in L’ngarn. Mitt. Berg. u. Hiitten-

mánn. Abt d. kgl. Palatin Joseph Universitát T. VII. p. 12—

-

25. Sopron.

M o 1. 1. 1 Mária: On tbe causes and double biological signif icance of

the glacial periods. Földt. Közi. LXV. k. 1—3. f. 15. old.

Motll Mária: Bölényváz a m. kir. Földtani Intézet múzeumában.
— \\ iesentskelett im Museuni dér Kgl. Ung. Geol. Alist. Földt.
Közi. LXV. k. 10—12. f.

ha ró Nopcsa F.: Igazgatói jelentés az 1925. és 1926. évrl. — Direk-
tionsberieht iiber das Jahr 1925. und 1926. Földt. Int. Évi Jelent.

1925—28.
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Mezsi József: A sátoraljaújhelyi Várhely és Boglyoska kzet-
tani viszonyai. (Egyetemi pályadíjat nyert dolgozat, Szeged,

J935. V.) — Die petrographischen Verháltnisse dér Vár- und
Boglyoska- Berge bei Sátoraljaújhely. Mit einem Preia dér Uni-

versitát gekrönte Arbeit.

Miháltz lst\án dr.: Partkliine-képzdés Algy mellett. (Eladta
az Egyetem Barátai Egyesülete természettudományi szakülésén.

Szegeden, 1934. XI. 28-án.) — Stranddiinenbildung neben Algy.
(Vorgetragen im Véréin dér Freunde dér Universitat.)

Miháltz István dr.: I jabb adatok a Fehértó altalajának ismere-

téhez. (Eladta az Egyetem Barátai Egyesülete természettudo-

mányi szakülésen, 1934. V. IG-án, Szegeden) — Neue Beitrage zr
Kenntnis des Untergrundes vöm Fehértó (Vorgetragen im Vér-

éin dér Freunde dér Universitat.)

id. Noszky Jen: A magyar földtani kutatás tényezi és mai mun-
kájuk. — Debreceni Szemle. IX. p. 141— 150. — Die Faktorén dér

nngarischn. geologisclien Forschung und ihre heurige Arbeit.

id. Noszky Jen: Az Ipolyvölgy hidrológiájának ismeretéhez. —
Beitrage zr Kenntnis dér Hydrologie des Ipoly-Tales. Hidr.

Közi. XIV. p. 43—82.

id. Noszky Jen: Budapest környékének helvetien rétegei. — Die

helvetischen Schichten dér Umgebung von Budapest. Földt.

Közi. LXV. p. 163—180.

id. Noszky Jen: Hogyan felelhetnek meg kisebb vidéki múzeu-

maink iazi rendeltetésüknek. — Wie können nnsere kleineren

Provinzmuseen ihrer eigentlichen Bestimmung entsprechen?

Debreceni Szemle. IX. p. 240—260. Nur ung.

jfj. Noszky Jen: Adatok Lókát község vízellátásának kérdéséhez.

— Beitrage zr Frage dér Wasserversorgung dér Ortschaft Ló

kút. (Bakony-Geb.) Hidr. Közi. XIV. 83—104.

Pantó Dezs: A dunai aranymosás kérdése. — Die Frage dér Gold-

wascherei an dér Donau. Földt. Közi. LXV. p. l1?2—274.

Papp Ferenc: llj feltárások a Nagy Gaiya körül. — Neue Auf-

schlüsse im Umkreis des Nagy Galya-Berges im Mátra-Gebirgo.

F. K. LXV. 275.

Papp Ferenc: Titkári jelentés és Benda László: A magyar föld

és szerkezete c. munka bírálata. (Sekretarbericht in d. Ung. Geol.

Ges. und kritisehe Bemerkungen zum Buche L. Benda’s: Geolo-

gischer Aufbau Ungarns.) F. K. LXV., 67—75.

Pap Jen: Aiuminiumoxid elállítása hauxitból. — Die Erzeugung

dér Tonerde aus Bauxit. Magy. Chetn. Foly. XLT. 55- -63 un I

119—129.

Pálfy M. v.: Tanulmányok az Eperjes-Tokaji hegységben. — Stadion

im Eperjes-Tokajer-Gebi rge. Földt. Int. Évi Jel. 1925—28. 183—90.

Pávai Vájná Ferenc: A Becs környéki földgáz kutatások és

azok tanulságai. — Die Erdgasforschungen in dér Umgebung
von Wien und ihre Lehren. Technika 1935. 3—4. sz.
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Pávai Vájná Ferenc: Nagy- Budapest jövje. Természeti kin-

cseinek felkutatása és okszer felhasználása. — Die Zuknnit

von Gros-Budapest. Die Eríorschung seiner Natursc.hátze und

die rationelle Verwertung derselben. Budai Napló 1935. V. 2.

P á v a i Vaj n a F e r e n c: Óriási fejldési lehetséget nyújtanak

Debrecennek a gázos hévforrások. Für die Entwiekolung dér

Staclt Debrecen bieten die gnshaltigcn Thermen grosse Möglich-

keiten. Debrecen. Kelet-Magyarországi Napló. 1934. IV. 1.

Pékár I).: Földalatti üregek kimutatása Eötvös torziós ingájával.

— Nachweis von unterirdischen llöhlungen mit dér Eötvös-schen

Drehwage. Mát. és Terin. Ért. Lili, 306—330.

Posetvitz G. Adatok a kiscelli agyag víztartalmáról. — Daten

iiber die Wasserl’ührung des Kisceller-Tones. Hydr. Közi. XV,
224—232.

Putnoky L. und Bobest B.: Bauxitok kénessavas feltárása alu-

miniumoxid elállítása céljából. — Bauxitaufschliessungen mit-

tels schwefliger Siiure zwecks Gewinnung dér Tonerde. Mát és

Verni. Ért. LII, 86—134.

Rakusz Gy.: Adatok a dunántúli felskréta ismeretéhez. — Beitrii-

ge zr Kenntnis dér transdanubisehen Oberkreide. Földt. Int.

Évi Jel. 1925- 28. 127 130

Reichert Róbert: Kristálytani megfigyelések egy börzsönyi an-

dezittufa néhány ásványán. — 'Kristallographisehe Beobachtun-
gen an einigen Tufi'minera’ien aus dem Börzsönyer-Gebirge.

Földt. Közi. LX\ . o. 342—349.

Ií e i c h e r t R ó b c r t és E r d é 1 y i -J a n o s: Über die Minerale des

Csódi-Berges bei Dunabogdáuy. (Ungarn). Min. petr. Mitteil. 46.

p. 237—255.

Homwalter A.: Az ütközés szerepe az Ódén módszerével végezett

mechanika: elemzésben. — Die Stosswirkung bei dér meehani-
sehen Analyse naeh Ódén. M. T. É. Lili, 141—147.

Rozlozsnik P.: Adatok a Buda-Kováesi-i hegység oharmadkori
rétegeinek ismeretéhez. — Beitriige zr Kenntnis des Paláogens
des Buda-Kovácsier Gebirges Földt. Int. Évi Jel. 1925—28. 65—86.

Rozlozsnik P. - Adatok a Nagybihar (Cucurb-'ta) metamorf kze-
teinek ismeretéhez. — Neue Beitriige zr Kenntnis dér metamor-
phen Gesteine des Nagybihar (Cueurbeta). Földt. Közi. LXV.
81—90.

Rozlozsnik P.: Dobsina környékének földtani viszonyai. — Die
geologischen Verháltnisse dér Gegend von Dobsina (2 Karten,
1 Tafel, 20 Textfigurcn). Geologica Hungarica Sor. Geol. 5. p. 1—
118.

Seherf E.: Alföldünk pleisztocé? 1
. és hoiocéu rétegeinek geológiai és

morfológiai viszonyai és ezeknek összefüggése a talaj alakulás
sál, különösen a szik képzdéssel. — Geologische und morpho-
logische \ erhalfhisse des Pleistozáns und Holozans dér Grossen
L ngarischen Tiefebene und ihre Beziehungen zr Bodenbilduug,
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insbesondere dér Alkalibödenentstehung. Évi Jel. 1925—28. 265—
301.

Schmidt Eligius Róbert: A mélyfúrás technikája. — Die Tech-

nik dér Tiefbohrung. Búvár 4. p. 271—274. Az abesszíniái kút.

— Dér abessinische Brunnen. Búvár. 9. p. 618.

Schmidt Élig- i us Róbert: Fúróteljesítményekrl és görbe fúrt-

lyukakról. — Über Bohrleistungen und schiefe Bohrlöcher. Bá-

nyász. Koli. Lap. 18. sz. p. 309—312.

Schmidt Eligius Róbert: Ipari vízprob'.émák Budapest déli

szomszédságában. (Adatok Pestszenterzsébet és Albertfalva sztra-

tigrafiai, 'alamint hidrológiai viszonyaihoz. — Industrielle Was-
serprobleme in dér S-liclien Nachbarschaft von Budapest. ( Bei -

tráge zr Stratigraphie und Hydrologie von Pestszenterzsébet

und Albertfalva). Bányász. Koh. Lap. 21. sz. i». 369—376.

Schmidt Eligius Róbert: Megjegyzések az artézi kutak élettar-

tamának kérdéséhez. — Bemerkungen zr Frage: Lebensdauer

dér artesischen Brunnen. Hidr. Közi. XV. p. 213—223.

Se hr éter Z.: A Biikkhegység triaszképzdményei. — Über die Tri-

asbildungen des Bükk-Gohirges. F. K. LXV, 90—105.

Seb r éter Z.: Aggtelek környékének földtani viszonyai. — Die geo-

logischen Verhaltnisse dér Umgebung von Aggtelek. Évi Jel.

1925—28. 145—155.

Schuinacher K.: Talajok mechanikai analízise a Vendl-féle foly-

tonos p/t-görbét adó szedimentációs készülékkel. — Die mecha-

nische Analyse dér Bdén mit dér zr Aufnahme dér stiitigen

p/t Fallkurve geeigneten Apparatur von Vendl. M. T. É. I II.

188—204.

Simon B.: Az 1934. évi magyarországi földrengések. — Über die

Erdbeben in Ungarn im Jahre 1934. B. K. L. LXVI11, 130— 132.

Stcinert K.: Adatok a Kárpátokon belüli terület gránitjainak is-

meretéhez. — Beitrage zr Kenntnis dér innerkarpatbischeu

Gránité. Földt. Közi. LXV, 314—332.

Sümeghy J.: Csanád és Csongrád vármegye földtani viszonyai. —
Die goologiscben Verhaltnisse dér Komitato Csaiuiú und Cson-

grád. Földt. Int. Évi jel. 1925—28. 165—170.

Szentpétery Zs.: Alkaliplagiophyrite aus dem Biikk-Gebirge.

Acta Ch. mineralog. et pliys. T. IV. p. 171—194.

Szentpétery Zs.: A lillafüredi Szent istvánhogy erupti vonlainak

általános kzettani viszonyai. Mát. Terin. Ért. LTV. p. 279—308.

Szentpétery Zs.: Fehérk aljának eruptív része Lillafürednél.

Mát. Terin. Ért. L1L p. 253—286.

Szentpétery Zs.: Petrologische Verhiiltnisse des Fehérkö-

Berges und die dctaillierte Physiographie seiner Eruptivgestei-

ne. Acta. IV. p. 18—123.

Folyt. küv. — Fortsetzung folgt.



Földtani Közlöny, Bánd LXVI. kött, Hoí't 4—6. fiizet.

Tafel VII. tábla.

Kl’LMAY GYULA: A Beregszászi hegység eruptív kzetei és azok

elváltozásai.

Uber dió eruptive Gestoine dós Beregszászer-

Gebirgos und ihre Zersetzung.
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