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DK. KFTASSY ENDRE EMLÉKEZETE.

Irta: Bogsch László.

NACHKUF AUE DE. ANDREAS KUTASSA.

Von L. Bogsch.

A földtan mveli tudományos munkálkodásuk folyamán áU
landóan találkoznak az elmúlással: régi idk világát rejtik a kze-
tek, régi idk elmúlt életérl l)e.szélnek a kövületek. A geológus hoz-
zászokik az elmúlás gondolatához, hiszen nai)ról-napra látja, hogy
hajdan élt virágzó törzsek kipusztultak, sokszor nyom nélkül eltn-
tek a teremtés színpadáról.. De bármennyire is hozzászokik a kntafú
az elmúlás tényéhez, mc'gis mindannyiszor fájdalom szorítja Össze

az ember szívét, lia azt látja, hogy a halál kérlelhetetlen szigora
megmásíthatatlannl és visszavonhatatlanul i'itkítja sorainkat. Pe-
dig a halálnak ez a kérlelhetetlen szigora eg.vre srbben keresi fel

a magyar geológusok sorait. S egyre inkább olyanokat ragad ki e

sorból, akik erejük teljében, a férfikornak úgyszólván küszöbén állva

még sokat tehettek volna a magyar földtan mvelése tei’én. A halál

komor fen.sége mindég megrázó! De különösen megdöbbent olyan-
kor, ha fiatal, javakorabeli férfit ragad ki sorunkból, akinek el-

múlása éppen ezért nemcsak megrázó, hanem érthetetlen is szá-

munkra. Ezért volt mindnyájunk ' számára oly végtelenül tragikus
Kntassy Endrének lí)38. május 24-én bekövetkezett halála.

Kntassy Endre 1898. szeptember 19-én született Hajdúböször-
ményben. Elemi- és középiskolai tanulmányait a híres hajdnváros-
ban végezve, fiskolai tanulmányait a budapesti Pázmány Pétéi
Tudományegyetemen folytatta, ahol természetrajzi és földrajzi tár-

gyakkal foglalkozott. Tanári vizsgálatokat is tett. A hölcsészdoktori
fokozatot cnm laude eredménnyel 1922. május 27-én nyerte el. F-
tárgya a földtan volt, melléktárgyai az slénytan és ásvány-
kzettan.

Már egyetemi hallgató korában, 1919-ben gyakornoka lett az
Egyetemi slénytani Intézetnek. Díjas gyakornok 1921-ben lett.

Eokról-fokra haladva 1924-ben tanársegéddé, 1928-ban adjunktussá
választották.

1929. jiinins 14-én nyert megersítést magántanári képesítése.

Tárgyköre „A Föld középkorának geológiája” volt. Magántanári
képesítését a Bölcsészettudományi Kar 1931-ben a „Gerinctelen álla-

tok slénytana” cím tárgykörre is kiterjesztette. Magyarország
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Föméltósási'i Kormányzója lí)37. november 21-én, amikor Kntassy
Endre már súlyos betejíen feküdt, a tudományok mvelése és nz

egyetemi oktatás terén elért kiváló eredményei elismeréseképen a

nyilvános rendkívüli tanári cimmel tüntette ki.

1924-ben kötött házasságot dr. Dobay Jnliannával. Tlázassá-

gnkból 1929-ben egy fiú, György István született.

Ezek azok az életrajzi adatok, melyek köré tudományos nnin-

kálkodásának fbb mozzanatai is esoportosnlnak.

Ii-odalmi munkásságát vizsgálva, feltnik érdekldési körének
rendkívül széKs skálája. Hogy mennyire széleskör volt ez az érdek-

ldés, bizonyítja könyvtárának sokoldah'isága is. A földtani és s-
lénytani szakmunkák mellett ott találtuk könyvtárában a kzettan,
ásványtan, állattan legfontosabb, nagy tankönyveit s ezeken kívül

egész sorozatát az e szakokba vágó kisel) munkáknak. T)e neinosak
a természettudományok érdekelték. Xagy zenerajongó is volt. Sze-

rette a mvészeteket, a szépet s áldozatoktól sem riadt vissza, ha
arról volt szó, hogy egy nagyobb, fontosabb könvvet megszerezzen,
mely talán csak a szép iránti érzék és a mvészetek megismeráséi'e
irányuló vágy kielégítésére szolgált. Gazdag könyvtárában a m-
vészettörténeti munkáknak is egész sorozatát láthattuk. É]ip így
érdekldött az irodalom iránt is és mi, akik közvetlen környezetében
A’oltunk, sokszor szinte csodálattal gondoltunk arra, hogv vájjon
mikor szakít magának a termékeny tudományos munka mellett idt
arra, hogy ezekkel a szakmájától távoles, de lelkét fobidít olvas-

mányokkal is foglalkozzék.

Tanulmányfitjai során is mindig módját tudta eiteni, hogv a

Adék nevezetességeit, múzeumait is megszemlélje, a szigorúan vett

szakmabeli kutatás mellett. Éppen ezért tanulmányútjai mindig
nagy hatással voltak rá. Sokat utazott, sokat látott! Professzorát,

Pajip Károlyt kísérve, résztvett az 192-ban Madridban tartott XTV.
nemzetközi geológiai komíresszuson. 'Több ízben volt Olaszország-

ban, ahol a milánói, páviai, római tudományos intézeteket és gyj-
teményeket tanulmányozta. Olaszországi útjairól visszatérve nagy
elragadtatással és lelkesedéssel tudott beszélni nemcsak tudományos
mimkájának eredményeirl, hanem azokról a mvészi benyomások-
rél is, melyeket a klasszikus Itália földién szerzett. 'Több utazást

tett az Alpokban és a délliroli Dolomitokban. Pél esztendn keresz-

tül (1930—31. tanév I. felében) tagja volt a bécsi Collcgium Hun-
garicumnak is mint magyar állami ösztöndíjas. Gyakran utazott

Pécsbe rövidebb idi-e is, ahol fleg a Xaturhistorisches IMusenm
geo-paleontológiai osztályán, de az állami földtani intézetben is

dolgozott. Jól ismerte a berlini és müncheni slénytani gyjtemé-
nyeket és intézeteket is, melyeknek vendégszeretetét ugyancsak több

alkalommal élvezte. Legutolsó külföldi tanulmányútja Eügen-szige-

tére vezette, ahol a páratlanul gazdag krétakori lelhelyeket ke-

reste fel.

l\Iint hatalmas irodalmi munkássága bizonyítja, nagyon jól

ismerte hazánk mezozoikus hegységeit is. A IMagyar Tudományos
Akadémia és a INI. kir. Földtani Intézet megbízásából több nyáron
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keresztül végzett kutatásokat a Dunántúli Középhegységben. Ezek-

rl az útjairól mindig gazdag kövületauyaggal tért haza.

Kutassy Emire sokoldalúságát szakcikkeinek hosszú sora bizo-

nyítja legjobban. iVlár egyetemi hallgató korában megjelennek cik-

kei a Természettudományi Közlönyben s ennek Pótfüzeteiben, vala-

mint A üArmészetben, st egyes napilapokban is. Nagyobbára még
csak tudománynépszersít cikkek ezek, melyek azonban tárgyaik

változatosságával élénken mulatják Kutassy Endre érdekldési kö-

rének széles mivoltát.

Els nagyobb dolgozata nyomtatásban — sajnos — nem jelen-

hetett meg. Bölcsészdoktori értekezése volt ez, melyben a Budai-
hegység triaszkoij képzdményeivel foglalkozott. Doktori értekezé-

sének tárgyköre azután egész tudományos mködése során vezérl
fonálként húzódik végig. A Budai-hegység triaszkori képzdményei-
nek mind földtani, mind pedig slénytani szempontból elsrend
ismerje volt Kntassy Endre.

A ))udavidéki triásszal foglalkozik els nagyobb, nyomtatás-
ban megjelent dolgozata is, mely a Földtani Közlöny hasábjain

látott napvilágot. Ez a dolgozat még tulajdonképen doktori érteke-

zésének kivonata volt csak. A Imdavidéki triász feldolgozását továhl)

folytatva, nagyvonalú dolgozatát a M. kir. Földtani Intézet Évköny-
vében lí)27-ben adta ki. E dolgozat sztratigrafiai szemi)ontból nagyon
fontos megállapításokat tartalmazott a Budai-hegység triaszkori

üledékeit illetleg. A régebbi felfogás szerint ugyanis a Budai-
hegység területén csak a fels triász üledékei voltak meg, mégpedig
a karúi emelet a IMátyás-hegyi szaiadvöves mészkvel, a nori emelet

a fdolomittal, a rhaetiai emelet pedig a dachsteinmészkvel. Ku-
tassy vizsgálatai egészen új megvilágításlia helyezték a budavidéki
triász sztraligi'afiáját. Tamdmányai során ugyanis a Budai-hegy-
ség peremén töbl) helyen (Budaörs, Nagykovácsi) talált olyan do-

lomitot, melyekben a Diplopora annulata nev csöves alga marad-
ványait sikerült felismernie. IMiutbogy a Diplopora annulata ez-

ideig kizárólag a középs triász fels részébl, a ladini emeletl)l

volt csak ismeretes, bebizonyította, hogy a Budai-hegység legid-
sebb képzdményei már a ladini emeletbe tartoznak, vagyis a kö-

7''])s triász fels részé)e. Így azután kimutatbatla, hogy a Budai-
hegység triaszkori dolomit i’ögei nem tartoznak egy és ugyanazon
szintbe. Ennek a téuvnek felismerése vezette azután Kutassy End-
r=+ ahhoz a tervhez, hogy minden egyes dolomitrög faunáját külön-

küUin gyjtse be, bogy ezáltal az egyes dolomitrögök korának pon-
tosabb meghatározása keresztülvihet legyen.

Azonkívül, hogy kimutatta a ladini emelet üledékeit is a

Budai-hegységben, ugyanezen dolgozatában egy másik fontos tényre

is világosságot derített. iTauulmányai során bebizonyíthatta ugyan-
is, hogy a fels triász karni emeletét nemcsak a IMátyás-hegyi

s.zandvöves dolomit képviseli. Vizsgálatai alapján ezzel egykoriinak
bizonyult a fdolomit, valamint a Fazekas-hegy cei)halopodás mész-
köve, st a dachsteinmészk egy része is. A dachsteiumészk lerakó-

<h'na szerinte már a karni emelet folyamán megindult, úgyhogy a
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i'odülomit és a daolisteiuniészkö egy része iniut ugyanazon kor ten-

gerének lieteropikus 1‘áciesei íoglialük fel. fUjabb vizsgálatok azt

IS bebizonyították, hogy a íddoloinit lerakódása a nori emeletben
IS tovább folytatódott.) A daclisteinmészkö nagyobb része azutan a
non emeletben rakodott le. A rhaetiai emelet folyamán üledék-

Lépzödés nem történt a Budai-hegység területén, vagy ha toriént,

akivor azt utólag a letaroló erk elpusztították. Tény az, hogy Kn-
tassy Endre felfogása szerint rhaetiai üledékek a Budai-hegység
területén nincsenek.

A Budai-hegység triaszkori képzdményeivel még két alka-

lommal foglalkozott. Ezekben az újabb dolgozataiban inkább az os-

lénytaui szempontok jutnak eltérbe. Egyik dolgozatában a Bemete-
hegy régi kfejtjének dachsteinmészkövébi származó faunát írja

le, melynek sztratigrafiai szempontból is jelentsége van. ^legero-

síti ugyanis Ivutassy Endre azon régebbi feltevését, hogy a Remete-
hegy dachsteinniészköve nori emeletbeli. slénytani szempontból
azért nevezetes ez a dolgozata, mert itt írja le a Neritopsidae csiga-

családnak egyik lij nemét, a Hungariella genust. Még fontosabbak
azonban a dolgozat paleobiológiai vonatkozásai. A nagyhír bécsi

kutató, Diener megállapításai szerint a daclisteinmészkö faciesében

ammoniták nem fordulnak el. A remetehegyi fauua tanulmányo-
zása során azonban kiderült, hogy a Megalodusok mellett ebben a

dachsteinmészkben ammoniták is vannak, ami Kutassjd annak a

megállapítására vezette, hogy „a megalodusos daclisteinmészkö fá-

ciesében az ammoniták épp ligy elfordulhatnak, mint más mészkö-
fáciesben.”

A fauna taniilmáiiyozása közben azt is felismerte, hogy a
teljesen kifejlett, idsebb egyedek aránylag ritkák a kövületek kö-

zött, pedig ezek a megkövesülésre éppen héjuk vastagsága révén

feltétlenül alkalmasabbak mint a fiatalabb példányok. A kifejlett

példányoknak aránylag ritkább elfordulását azzal magyarázza,
hogy „a triaszkori tengerekben is épp úgy mint a jelenkorban

aránylag kevés példány érte el a teljes kifejldést, legnagyobb ré-

szük fiatalon pusztult el.”

Igen érdekes 1936-l)an megjelent dolgozata is, melyben a f-
dolomitból és dachsteinmészkböl begyjtött lijabb kövületanyagot
isnuM-tette. Ennek a dolgozatnak egyik legfontosabb megállapítása,

hogy a Budai-hegység triaszkori üledékeiben egyáltalában nem for-

dul el a Megalodus triqueter nev faj.

A. Blulai-hegység triaszkori üledékeinek állandó tanulmányo
zása mellett volt Kutassy Endrének egy másik tudományos proh
lémája is, amely hosszú idn keresztül foglalkoztatta: a Bihar-

hegység triaszkori képzdményei. Ezt a területet — sajnos — soha
nem járhatta be, csak a mások által begyjtött gazdag triaszkori

faunát tanulmányozhatta. Több rövidebb, e tárgyba vágó érteke-

zése után már csak halálos ágyán érhette meg összefoglaló, nagy
monográfiája els részének megjelenését. A Bihar-hegységbl be-

gyjtött anyagot bámulatos szorgalommal és kitartással tanulmá-
nyozta s célja az volt, hogy az egyes osztályok anyagát külön-külön
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kiadva, átfogó, részletes slénytani ismeretét adja a Bihar-hegység

triaszkori képzdményeinek. Sajnos, csak az els rész készült el

ebbl a nagy monografia-sorozatból, mely azonban egymagában is

hatalmas kötetet tesz ki. Ez a vaskos munka a Bihar-liegység triász-

korú csigafaunáit tárgyalja. Két táblájém és szövegközti ábrákon
több mint 180 képben mutatja be ennek a gazdag faunának az

alakjait.

Számos lij faj mellett új nemeket is talált e faunában, ilyenek

a Pseudoscliizogonium, ITrausylvanella, üaleropsis, Praelittorina és

Apicaria.

A Dunántúli Középhegységgel foglalkozik az a munkája,
amely a Földtani Közlöny (53. kötetében jelent meg. A Vértes északi

részébl, a felsgallai Csákányhegy fdolomitjából érdekes faunát
gyjtött be, melynek legnevezetesebb alakjai az új fajnak talált és

Megalodus amplus néven leírt kagylók voltak. Ezek között igen
tekintélyes nagyságú példányok is elfordultak. A fauna alapján a
Csákányhegy fdoloniitját a nori emeletbe sorozza. A Bakony f-
dolomit faunáinak tanulmányozása annak a felismerésére vezette,

hogy a Magyar Középhegység fels triaszkori rétegei kövületekben
sokkal gazdagabbak tulajdonképen, mint az Alpok hasonló rétegei,

noha az Alpokban a fdolomit sokkal nagyol)!) olterjedés, mint
]\Iagyarország területén.

A St. Anna környékérl származó nori emeletbe tartozó dach-

steinmészk faunáját is feldolgozta. Ebben a munkájában is két új

nemet állított fel: a Seisia és Parangularia genusokat. Külön érde-

kessége ennek a tanulmánynak az az eredmény, hogy a felskrajuai

St. Anna közelébl származó nori emeletbeli daehsteinmészk fau-

nája egyetlen alpesi faunával sem tüntet fel olyan szoros kapcso-
latokat, olyan nagyfokú hasonlóságot, mint a Budai-hegység nori

kori dachsteinmészkövével. Nagy jelentsége van ennek a dolgozatnak
azért is, mert bár Ausztria területén a daehsteinmészk a legelter-

jedtebb üledékek közé tartozik, faunáját a korallokat és Megalodu-
sokat kivéve, csak nagyon kevéssé ismertük.

De nemcsak az európai triásszá! foglalkozott Kutassy Endre
ilyen behatóan. Lóczy Lajos egyik Timor-szigetre vezetett exi)edí-

ciójának triaszkori kövületanyagát feldolgozásra szintén Kutassy
Endrének adta át, aki azt állapította meg, hogy a portugál 'Timor-

sziget déli részén a fels triász fordul el.
Ugyancsak Lóczy Lajos által gyjtött anyagot dolgozott fel

két, holland nyelven megjelent dolgozatában. Az egyikben Kelet-

celebesz paleozoikumát és triászát tárgyalja, a másikban pedig a

koránokból és pnhatestekbl álló fauna alapján a keletcelebeszi

miocén és pliocén tenger állatvilágára vet világot. Nevezetes az a
megállapítása, hogy ezek a faunák nem az európai miocén és

pliocén faunákkal egyeznek meg, hanem sokkal inkább az Indiai

Óceán ma is él állatvilágával. Ebbl a megálla])ításhól arra követ-

keztet. hogy a két tengeri provincia élvilága már a miocenban
is különböz volt.

Hazai harmadkori anyaggal is foglalkozott, amennyiben fel-
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dolgozta a királdi rendkívül érdekes és töüb mint 200 fajból álló

középmiocén faunát. így tehát azt mondhatjuk, hogy sztratigrafiai

müveiben a paleozoikumtól kezdve a fiatal harmadkorig csaknem
minden földtörténeti idszakkal behatc)an foglalkozott.

slénytani munkássága hasonlóképen sokoldalú. A Fossilinm
Catalogns néven megjelen sorozatnak rövid néhány év alatt nem
kevesebb mint 4 kötetét írta meg: Cephalopoda triadica, Lamelli-

branchiata triadica, Pachyodonta mesozoica ílíndistis exchisis),

Gastropoda triadica. E 4 kötet összeírása óriási munkát jelentett,

hiszen ezek együttesen mintegy 60 ívet tesznek ki. slénytani mun-
kásságának egyik legfontosabb mozzanata a Fossilinm Catalogns
ezen köteteinek összeállítása, amelyeket azóta öt világrész kutatói

forgatnak. Tervben volt a Bryozoa triadica cím kötet megírása
is. amire azonban már nem kerülhetett sor.

slénytani mmdvásságának egyik további kimagasló ered-

ménye az a kis könyvecske, amely az slények gyjtésével és pre-

parálásával foglalkozik s melyben nagyon hasznos fitmntatások

találhatók mindazok számára, akik slénytani anyag begyjtésével
és feldolgozásával foglalkoznak.

Nagyobb monográfiát is tervezett, melyben a Megalodusokat
dolgozta volna fel részletesen. Ez a nagy monográfia azonban,

amely már nagyrészt készen is volt, korai halála miatt, sajnos, már
nem jelenhetett meg. A nagv monográfiának csak egy kis töredéke

látott napvilágot nyomtatásban, mégpedig olasz nyelven. A iMonte

Campo dei Fiori-ról származó iMegalodnsokat íi'jn le ebben a mun-
kájában. A leírt fauna egyik legérdekesebb alakja az az vij faj,

melyet Ivntassy Endre IMegalodns Desioi néven vezetett be az iro-

dalomba. Ez annál érdekesebb volt, mert a hátsó izomlenyomaton
harántcsikoltság is látszott. Ilyen példány az egész triász korszak-

ból csak egy volt ismeretes.

Fontos slénytani adatokat szolgáltatott a Lovt'enipora-val.

a Heterastridiumok elfordulásával és két Erdélybl leírt új Tndo-

IH'cten fajjal foglalkozó dolgozata is.

Külön kell megemlékeznem paleobiológiai irányú dolgozatai-

ról is. Ezek egyikében a királdi törpefanna keletkezésével foglal-

kozik és sorraveszi azokat a lehetségeket, amelyek között törpe-

fannák kialakulhatnak. Kámutat arra. hogy az altalajnak vulkáni

hamuban való gazdagsága is szerepet játszhatik a^ alakok tö’’pe

növésében. Ebben a dolgozatban látszik meg legjobban széleskör

tudományos képzettsége és sokoldalúsága.

Hasonlóképpen érdekes az a naleobiológiai dolgozata is,

melyben a legrégibb fosszilis gyöngyrl emlékezik meg. Ezt a leg-

régibb fosszilG gyöngyöt egy iMegaloduson találta meg.
Fontosabb munkáit ezekben ismertettem.

Nem volna azonban teljes Kutassv Endrérl, a tudósról alko-

tott képünk, ha nem einlékeznénk meg róla, mint pedagógusról is.

ÍMint egyetemi oktató nagyon kiváló volt. Eladásait mindig pon-

tosén kidolgozta. Ig-'z. hogy minden mód és lehetség rendelkezé-

séi-'^ állott, hogy tudományos munkáját zavartalanul végezhesse,
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hogy csak tudományos céljainak élhessen. Ilyen kedvez feltételek

között azután nem is csoda, hogy eladásait élénkség, remek el-
adói készség, tökéletes logika és AÚlágosság jellemezte. Az újabb
geológus-nemzedék számos tagja vallja Kutassy Endrét egyik mes-
terének. Szoros kapcsolatot tudott teremteni személye és hallgató-

sága között. Tanítványai szerették és ez a szeretet megnyilvánult
abhan is, hogy tanítványai több új fajt neveztek el róla. De meg-
nyilvánult az általa vezetett kirándulásokon is, melyeken hallgatói-

nak módja volt hazánk különböz hegyvidékeivel behatóan meg-
ismerkedniük. Egyik tanítványa azt a dolgozatát ajánlja Kutassy
Endre emlékének, amelyhen az egyik kirándulás alkalmával végzett

ornitológiái megfigyeléseirl számol be.

A ^Magyarhoni Földtani Társulatnak már 1920-ban tagja lett,

s mindig szorgalmas látogatója volt a szaküléseknek. Töbl)ször üd-
vözölhettük eladó asztalunknál is. Els eladását a társulatban

1925-ben tartotta a budai triászról. További eladásaiban a Móma-
hegység triaszkori üledékeivel és a magyarországi fdolomit fauná-
jával foglalkozott. Etolsó eladását 1933-ban tartotta Társula-
tunkban.

Kövid ideig élt, sokat alkotott! Hamar megtért az örökké-
valóságba, személyét nu'u- nem látjiik többé itt. de szellemi hagya-
téka gazdag tárház lesz az elkövetkez kor kutatói részére is. Köte-
lességünk ezt a hagyatékot megbecsülni és szeretettel gondolni arra
a kiváló kutatóra, aki azt ránk hagyta.

Áldott legyen emlékezete!

Dr. Audreas Kiifa.s.sij ist am 19. September 1898 in Hajdu-
l'.öszörniény geboren. lm Jahre 1919 trat er in den Dienst dér Páz-
manv Universitat in Budapest. Er habilitierte in 1929 und erhielt
in 1937 den Titel eines a. o. Professors. Seine Arbeiteu befassten
í’ch hauptsüchlich mit den triadischen Bildungen des Budaer Ge-
birges. soAvie mit dejien des Bihargebirges. Über diese Themen
schriel) er mehrere Arbeiteu. Palüozoische vie auch niiozane Faunén
hat er ebenfalls bestimmt. Palaontologisch hat er sich hauptsách-
lich 7iiit den triadischen IMollusken befasst. Vier Bande des Fos-
silium Catalogus Avurden von ihm, neben den zahlreichen kleineren
palaontologischen Publikationen ziisammengestellt. Nach langem
Beiden starb er am 24, IMai 1938.

DR. KUTASSY ENDRE IRODATDII MUNKÁSSÁGA.
PUBLIKATIONEN VON DR. ANDREAS KUTASSY.

1919.

1. A ])aleolith .sember hazánkban. — Pótfüzetek a Természettudo-
tudományi Közlönyhöz, 51. p. 54.
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1920.

1.

A kutya gondolkozó és számoló tehetsége. — Természettudományi
Közlöny, 52. p. 115—116.

1921.

1. A fosszilis és recens tasakos patkányokról. — Természet, IV.
1—15.

2. A repül líeptiliákról. — A Természet, II. 1—15.

1923.

1. A Föld legnagyohl) állatai. — Természettudományi Közlöny, 55.

p. 350—354.

2. Téli álom az állatok világában. — A Természet.

1924.

1. A vulkáni mködést kísér izzó felhk hfoka. — Pótfüzetek a
Természettudományi Közlönyhöz, 56. p. 65—66.

2. A kontrakciós hegyképzödés elméletének mai állása. — Ibidéin,

p. 66—67.

3. Ü.iabb ismereteink a batholitokról. — Ibidem, p. 68—69.

4. A barlangi medvék fogai az sember szolgálatában. — Természet-
tudományi Közlöny, 56. p. 56—58.

5. Az Ichthyosauritsok törzsfejldése cs eredete. — Ibidéin, p.

158—162.

6. Az állatok világító szervei. — A Természet, II. 1—15.

1925.

1. Volt-e élet az skorszakban ? — Természettudományi Közlöny,
57. p. 313.

2. A Budavidéki triász sztratigrafiája. — Földtani Közh'ny, 55. p.

231—236.

1926.

1. A degeneráció szerepe a fajok kiinisztulásában. — Természettudo-
mányi Közlöny, 58. p. 131—132.

1927.

1. Beitrage zr Stratigraphie und Palaontologie dér alpinen Trias-

schichten in dér Umgebung von Budapest. — A m. kir. Föld-

tani Intézet Évkönyve. 27.

2. smaradványok gyjtése, konzerválása és preparálása. Kirándu-
lók Zsebkönj^'^e, III.

1928.

1. Die Ausbildung dér Trias ini Móma-Gebirge. — Centralblatt für

Min., Geol. u. Pál. Abt. B. p. 320—325.

2. Triaszkori faunák a Béli- és Bihar-hegységben. — Matematikai
és Természettudományi Értesít, 45. ]i. 526—540.

3. Die Triasschichten des Béler- und Bihar-Gebirges. — Verhandl.

d. geol. Bundesanstalt, Wien, p. 217—226.
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4. A borsodmegyei Királd baniaszénmedoncéje. — Földtani Szemle,

1.

p. 253—272.

im.
1. Eine mittelmiozane Zwergfanna aus üngarn nnd ihre Entste-

hungsbedingungen. — Centralblatt für Min., Geol. n. Pál. Abt.

P. p. 194—205.

2. Ti’iaszkori kövületek Timor szigetérl. — Földtani Közlöny. 60. p.

81—SS.

2/a Triadiscbe P''ossilien von portngiesischen Timor.— Földtani Köz-
löny, 60. p. 200—209.

3. A Heterastridinmolc elfordulása a magyarországi triászban. —
/Matematikai cs Természettudományi Értesít, 47. p. 3S7—402.

3/a Das Vorkommen dér Heterastridien in dér nngarisclien Trias.

IMatbematiselie nnd NatnrAvissensehaftliclie Bericlite aus Un-
garn, 37. p. 111—126.

im.
1. Triadische Fossili'^n vöm portngiesischen Timor. — Verhandelin-

gen van bet Geologisch-/Mi.inboii'\vknndig Genootsebap voor

Nederland en Kolonien. Geologisehe Serie, 9. p. 49—.56.

2. Lamellibranehiata triadica. Fossilinm Catalogns, 51.

1932.

1. Cephalo])oda triadica. — Fossilinm Catalogns, 56.

2. Üjabb adatok a Budapest-környéki daehsteini mészk faunájának
ismeretéhez. — Matematikai és Természettudományi Érte-

sít, 49. p. 222—250.

1933.

1. Adatok a Vértes- és Bakony-begységi fdolomit faunájának isme-

retéhez. — Földtani Közlöny, 63. p. 12.

l/a Beitriige znr Kenntnis dér Fauna des norisehen Hanptdolomites
in Fngarn. — Ibidéin, p. 12—19.

2. Sn alenni Megalodns dél IMonte Campo dei Fiori. — Atti della

Sóz. Ital. di Scienze Xatnrali, 72. p. 232—241.

1934.

1. Pachyodonta mesozoica (Budistis exclnsis). Fossilinm Catalo-

gns, 68.

2. A nóri dachsteinmész Szt. Annán, Nenmarktl közelélien (Fels-
krajna). Földtani Közlöny, 64. p. 65.

2.

a Die Fauna des norisehen Daehsteinkalkes von St. Anna liei Xen-
marktl (Oberkrain). Ibidéin, p. 65—80.

3. Hét Palaeozoiknm en de Trias van Oost-Celebes. — Verhandelin-
gen van bet Geologiseh /Mijnbonwknndig Genootschap voor
Xederland en Kolonien. Geologisehe Serie, 10. p. 295—305.

4. Jong-Tertiaire Koralen en Mollnsken nit de /Molasse-Afzettingen

in Oost-Celehes. — Ibidéin, p. 306—318.



10 Bo{>’seli László

1935.

L Két iij liidopecteu-faj az erdélyi triászból. — Matematikai és

Természettudományi Értesít, 53. p. 498—504.

l/a l)ie álteste fossile Perle und Verletzung'sspureu au einem triadi-

sehen Megalodus. — Ibidem, p. 505—507.

2. Adatok a Lovcenipora kérdéséhez. — Ibidem, p. 488—495.

2 a Beitráge zr Loveeiiipora-Frage. —Ibidem, p. 496—497.

1936.

1. Födolomit és dachsteiumészkö faunák a Budai-hegységl)l. — i\Ia-

tematikai és Természettudományi Értesít, 54. p. 1006—1044.

l a Faunén aus dem Hauptdolouiit und Daehsteinkalk des Budaer
Gebirges. — Ibidem, p. 1045—1050.

1937.

1. A legrégibb fosszilis gyöngy és sérülésuyomok egy triaszkori !Me-

galodusou. — ^Matematikai és Természettudományi Értesít,

55. p. 1005—1017.

1 a üie álteste fossile Perle und Verletzungsspiiren au einem triadi-

seheu IMegalodus. — Ibidem, p. 1018—1023.

2. Triaszkorn faunák a Biliar-hegységbl. I. Gastropodák.

2/a íTriadische T aunen aus dem Bihar-Gebirge. 1. Gastropoden.
Geologica Hungariea, Series Palaeontologica, Faso. 13.

1939.

1. Gastropoda triadiea. Fossilium Catalogus.

A BEREGSZÁSZI ALUXIT.
Irta: Schréier Zoltán ár.

PER ALUXIT VOX BEREGSZÁSZ.
\’on: l)r. Z. Schréier.

A Beregszász vidéki alunit elfordulásról els ízben Jónás J.

I'ngerns IMineralreich lS20-ban meg.ielent értékes könyvének 201. és

325. oldalán találunk adatokat. Már felemlíti, hogy a Beregszász-

vidéki alunitos kzeteket malomkgyártásra és timsó készítésére

használják fel. Vele egyidejleg Z i p s e r A. a Leonhard’s ^linera-

logisehes Tasehenhueh für das Jahr 1820. (XIV. 2.) 590. oldalán is-

merteti röviden a muzsalyi alunitot és szintén megjegyzi, hogy ma-
lomk és timsóégetés céljaira használják fel. IMajd Ben dánt fran-

cia tudós írt róla 1822-ben Voyage en Hongrie cím mve III. kö-

tetének 450—455 oldalán. Részletesen ismerteti a Bsregszász-vidéki

alunitot, mint ásványt, annak kristályálakját és összes fizikai tu-

lajdonságait. 1837-ben J. Grimm Uebei' den Alaunstein von
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Beregszász címmel Leoiihard’ s und Bronn’-s Jalirl)uch lür ^linera-

logie usw. 1887. évfolyamának 554. oldalán szól a beregszászi alnnit-

rcl. 1854-ben pedig Brem J. A. Ueber den Alannstein von IMnzsai

címíí értekezésébí'ii foglalkozik a muzsalyi elfordnlással a \ er-

handlnngen nnd IMitteilnngen des siebenbürgisclien Vereines für

Natnrwissenschaften in Hermannstadt. Jahrg. \. 1854. 89. oldalán.

Brem felemlíti, hogy már 100 év óta (tehát kb. az 1750-es

évek óta) készítenek az alnnitos k(izetekb(5l malomkövet és 00 éiV

óta (tehát kb. 1794 óta) használják fel timsó gyártására. ^lint J o n a s

és Zipser, is felemlíti, hogy a timsógyártás céljaira kisel)b, lia-

sadozott darabokat és a malomkövek készítésén"! képzdött linlla-

dékot használják fel. Li'írja az alnnitot és annak felhasználását s

közli vegyi elemzését is.

Beregszász környékének földtani viszonyait els ízben F. v.

B i c h t li o f e n ismertette. (F. v. B i c h t b o f e n: Stndien ans den

nngarisch-—siebenbürgisclien Trachytgebirgen. Jabrbnch dér. k. k.

geologischen Beiclianstalt Wien, Bd. VI., 1800.) B i c li t h o f e n
részletesen leírta az alnnitelöfordnlásokat. Ismerteti a dereka-

szegi bányát, továbbá a Dlnzsaly és Bene környékén lév többi,

löbbé-kevésbbé alnnitosodott és kovásodott riolitokat feltáró fejté-

seket. Az alnnitosodott riolitot s az alnnit kzetét részletesen le-

írja és közli az alnnit képzdésére vonatkozó kitn megfigyel és

következtet kéiicsségre valló elméletét, amelyet ma is helytállónak

fogadhatniik el.

A beregszászi alnnitot azután 1803-l)an Szabó József is-

mertette röviden „Timsók és timsógyártás honunkban” cím, a mh.
Földtani Bársnlat jMnnkálatai II. kötetében, a 21. oldaltól kezdve
megjelent cikkében.

Szabó szeint a Beregszász-vidéki alnnitot kb. az 1800-as

évek táján kezdték elször fejteni és a timsógyártás céljaira fel-

használni. 18 5 3-ban Beregszász környékén öt gyár volt. amelyek
kezdetleges módon, a kiégetett alnnitból timsót állítottak el; neve-

zetesen: Podheringen, Kere])eszen, iNInzsalyon, Kovászón é*s Dtdán.
Az elfordulási viszonyokat illetleg megjegyzi, hogy az alnnit min-
denütt a trachytké])let tagjának mntatkozik (20. oldal). „A Bereg-
szász és IMvizsaly közti bányákben . . . a hegy fels része vahiságos
kaolinba megy át.” Felemlíti, hogy a timk hegyek egyikében, Be-
regszásznál „egy kvarcér van kiválva, amelyben aranyat kaptak.”
Szabó szerint sokáig kutattak az arany ntán, amit a tetemes vá-
jásek mutatnak, de eredménytelenül. Ez a kntatási hely valószín-
leg megegyezik azzal, amelyet Knlhay G y. dr. térképvázlatán
„Aranylynk” névvel jelez.

Elchthofen (i. m. 250. és 200. old.) és Hznlx] (id. m. 21. old.) sze-

rint Bercsényi kii'ályi tanácsos ismerte fel els ízben az aln-

nitnak timsógyártásra való alkalmazhatóságát. Szabó József 1883-

ban megjelent Geologiá-jának 272. oldalán részletesen ismerteti az
alnnitosodást, az alnnit kzetét és felsorolja elfordiiiásait, egyebek
közt a Beregszász-vidékit is. Azután ezt írja: „E kzet reánk nézve
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azért is nevezetes, hogy még a múlt század vége felé Deresényi
hazánkfia rjómába utazván, oda (t. i. Tolfa vidékére) kirándult,
hogy a tinisó készítését megtekintse s azt vette észre, hogy ahhoz
hasonló kzet van Magyarországon is Beregszász vidékén; házá-
éi kezvén meglionosította a timsógyártást.” Érdekes, hogy ezzel szem-
hen B ö e k h H n g 6 semmit sem ír tankönyvéhen az alnnitról.

K o n e k F r i g y e s : Egy magyar kálitrágya ('Természettudo-
mányi Közlöny XLTX. k. 743—748. old. 1917.) cím értekezésében
N e n (1 1 w i e li után felemlíti, hogy 1873-ban hazánkban még három
timsógyár mködött, amelyek 140.(100 mázsa alnnithól 7—8000 mázsa
timsót termeltek 55—66.000 forint értékben. Els izhen utal arra,
hogy az alnnitot egyéb célokra is ajánlatos volna felhasználni; mint
kálium mtrágya gyártására, timföld és kénsav elállítására.

Legnjahlian Knlhay G y. dr. közölt értékes adatokat a Be-
regszászi hegyek kzettani viszonyairól. (A Beregszászi hegység
ernjitív kzetei és azok elváltozásai. Üher die eruptive Gesteine des
Beregszászéi- Gehirges nnd ihre Zersetznng. Földtani Közlöny Bd.
LXVT. k. H. 7—9. füzet, 1936. 161. old. S. 196.)

A következ sorokban a beregszászi alnnitot nem ásványtani
és kzettani, hanem gyakorlati szempontból óhajtom röviden is-

mertetni.

A világháhoi'iá alatt, 1917 októberében a m. kir. Földtani Inté-

zet igazgatósága azt a rendeletet kaiita a m. kir. Pénzügyminiszté-
riumtól, hogy vizsgáltassa meg átnézetesen szakembereivel a Bereg-
szász vidékén ismert alnnitelfordnlást, hecsültesse meg annak vár-
ható mennyiséget és gyjttessen belle vegyi elemzés céljaira mintá-
kat. A rendelet alapján S z o n t á g h <T a m á s intézeti aligazgaté),

B a 1 1 e n e g g e r B ó b e r t m. kir. geológus és e sorok írója októ-

ber 25-én Beregszászra utaztunk, ott három napon át helyszíni föld-

tani vizsgálatot végeztünk és vegyi elemzés céljaira az alnnitelfor-
dnlásokhól átlagmintákat vettünk. Ezeket utóbb Balle negger
B ó 1) e r t megelemezte.

Bár a helyszíni földtani vizsgálatunk csak átnézetes volt a

rendelkezésünkre álló id rövidsége miatt és bár vizsgálataink óta

több, mint két évtized telt el, azok eredményei mégis értékesek le-

hetnek a jöv földtani felvételei és kutatásai szempontjából, fleg
azért, mert az alnnithól nagy számmal készültek vegyi elemzések.

E-7árt érdemesnek tartom eredményeink közzétételét még ma is. Ért-

het okok folytán eddig azokat nem közölhettük.

A Beregszász-vidéki ahinitelfordnlásokkal kapcsolatos vizsgá-

lataink eredményeit röviden a következkben foglalhatom össze;

T. Földtani visz o n y o k.

A Beregszászi hegység az Északkeleti Kárpátok bels ívében

végigln'izédó vulkáni képzdmémyeknek, a Vihorlát—Gutin vulkán-
sornak az Alföld felé leginkább kiugró tagja. A Beregszászi hegység
dombvidéke és alacsonv hegyvidéke fiatal harmadkori vulkáni k-
zetekbl, részben lávákból, részben vulkáni szórt anyagból, tufákból
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áll. A lávák, mint K u 1 li a y dr. kimutatta, plafjiohiászos riolitbnl

állanak, amelyek néha dácitos riolitba mennek át. A riolit és tufája

azonl)an csak alárendelten maradt meg eredeti kifejldésében.

A kzetek nagy része az igen ers vulkáni utóhatás, nevezete-

sen fleg szolfatára, részben funiarola és mofetta hatás következté-

ben igen ersen átalakult, nevezetesen részben alunifosodotf, rész-

ben kaoUnosodotf, részben elkovásodott. A Kárpátok gyrjén belül

lév vulkáni sorok területén kétségkívül itten találjuk a vulkáni

utóhatások legszebb példáinak egyikét.

Beregvégardótól K-re, az Ardó-begyen és a Csepki-begy’en,

továbbá Beregszásztól ÉK-re, a Nagy Sárok-begyen és a Hosszú-he-

gyen rloUt szerepel, néha ])erlites kifejldésl)en (1. Ricbtbofen
és Kulhay idézett munkáit). Ezeken a kzetátalakulás csak cse-

kély mérv. Ugyancsak csekély átalakulást észlelhetünk a Bereg-

.szásztól DT)K-re lév Kis-begy és Aranyos-begy lüolitjain, valamint

a Mnzsalytól DK-re lév Hajós-hegy riolitjain is (1. Kulbaynál).

Ellenben a Beregi Nagy-begy kzete, DK-felé, Mnzsaly és Bene
község tájáig a pneumatolytikus hatás következtéiben ers átalaku-

lást szenvedett. Itt a riolit belyenkint alunitosodott, másutt kaolinná

vált, ismát másutt elkvarcosodott, illetve likacsos, n. n. „malomk-
kvarcit”-tá alakult át. Tovább DK-felé Kovászó és Bene mellett

vannak még elkaolinosodott részletek.

Ehelyütt csak az alunitosodott riolittal és tufával, iVetve a

kzetszerüen kifejldött aluniital foíjlatkozom .

Az- eredeti vulkáni kzet kétségkívül a riolit és riolittnfa volt,

illetve lehetett, amire Kulhay dr. kzettani vizsgálatai is utalnak.

A riolitnak egy része, fleg a földpátja, a viilkáni utóhatás, neve-

zetesen az elször fluor.savat, majd kénessavat és kénbidrogént fel-

bcziá szolf">tárák következtében többé-kevcsbbé alnnittá, alakult át. Az
eredeti riolitos kzetnek néha több, néha kevesebb része maradt mag.
Az alunitos kzet, illetve alunit, fehér, szürkésfebér, néha gyengén
rózsaszínes, vagy enyhén sárgás kzet. Tölbhnyire szemcsés, tömött,

gyakran több-kevesebb likacsot és odort találunk benne. A likacsok

falait apró, fényes alunit romboeder kristályok vonják be. Félesé-

geiket Jónás, Z i p s e r, B e u d a n t, B r e m, B i c b t b o f e n és

Szab ó részletesen ismertették.

Az alunit elfordulást, mint említettem, Beregszásztól DK-re,
a Beregi Nagy-begyen és ennek környékén találjuk meg. A valóságos
alnnitkzet kibukkanásai a külszínen a következ helyeken vannak:
a Beregi Nagy-begy K-i oldalán lév derekaszegi bányában, a Nagy-
hegy északi folytatásába es Virág-begyen s a Nagy-begytl DNY-ra
lév régi Szai‘vas-l)ányák táján. Lássidv ezeket az elfordulásokat
egyenkint.

1. A derekaszegi bánya. A derekaszegi bányában az ahinitos

kzetet régebben malomkökészítés, majd timsógyártás céljaira fej-

tették. A kzetet a bányandvar fenekéig, kb. 20—25 m szélességben

jórészt kibányászták. Az alnnitot 1917-ben kb. 200 m bosszú, DK

—

ENY-i irányii, majdnem merleges sziklafal tárta fel. A meredek,
kb. 20^—25 m magas fal alsó részén az alunitot, fels részén a fehér
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kaolint látjuk. A fal l)K-i részén az alnnitot kisebb magasságig,

ÉXY-felé nagyobb vastagságban tárták fel (1. az 1. sz. ábrát).

Az alnnitfal magasságát átlagban esak 10 m-re becsültük. A
régi külfejté'S déli i’észén, lOli-lien azt láttuk, bog^ az alunit elég

meredeken, DNY-felé a kaolin alá húzódik. A külfejtés északibb ré-

szén egy meglehetsen magasan telepített, NY-felé irányuló tarót

1. szánul ábra. A Derekaszegi bánya egy részének vázlatos boszszelvá-

nye. 1. Alnnit. 2. Felzites-kvarcos kzet. 3. Kaolin. 4. Podzolos-agyagos

feltalaj. A számokkal jelzett körök a vegyi elemzésre szolgáló minták
vételének helyeit jelzik.

2. számú ábra. llarántszelvények a Derekaszegi bányán keresztül. 1.

Alnnit. 2. Kaolin. 3. Podzolos, agyagos feltalaj.

láttunk, amely 48 m hosszúságii volt. Az elején csekély vastagság-

ban alnnitot harántolt, hátsóbb része azonban kaolinban haladt.

Úgy látszik, az alnnit és a kaolin meglehetsen meredek DK—ÉNY-i
határ mentén érintkeznek, amint ezt a 2. sz. vázlat feltnteti.

A külfejtéstl DKY-felé tehát az alunit csak kis darabon van
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meg, utána a kaolin következik. A bánya fölött lév domboldalban
bidrokvarcit darabokat találtunk. Egyelre tehát el nem döntött

kérdés, hogy a kaolin XY-felé meddig tart s az alunit hol lép fel

ú.iból ebhen az irányban. Ezt a kérdést Crálius fi'irásokkal kellene

eldönteni. Az alunit kétségtelenül lefelé is folytatódik, de egyelre
nem tudjuk, milyen mélyre. IMegjegyzend, hogy egy-két helyen, az

alunit alsó részében helyenkint kisebb felzites és elkovásodott rész-

leteket is megfigyelhettünk, (1. az 1. sz,. ábrán), amely lefelé foly-

tatódhatik és esetleg nagyobb kiterjedés is lehet. Valószín, hogy
ÉÉNY-ra, a felszín podzolos és részlten humuszos-agyagos takarója

alatt az alunit megszakítás nélkül tovább folytatódik az alantabb

említend Virág-hegy alunitszikla ki1)ukkanásaiban.

A derekaszegi alunitsziklafalban feltárt kzet minsége nem
egyforma; ezt a hely.színen is jól láthatjuk. Egyes részletek kemé-
nyebbeknek, kovásodottabbaknak mutatkoznak. A vegyi elemzés tel-

jesen meggyz errl. Abból a célból, hogy az alunit minségérl
pontos tájékozódást nyerhessünk, az alunitsziklafalból számos hely-

rl átlagmintákat vettünk. B a 1 1 e n e g g e r Ró b e r t-nek alább kö-

zölt vegyi elemzéseibl kitnik, hogy a derekaszegi bányában fel-

tárt alunitnak a kovasav tartalma nagyon változó. A minimum
20.4%, a maximum 54.0%; középértéke 39.3 %. Három helyen ková-

sodottabb részlet vau, amelyeknek a kovasavtartalma átlag 80 %,
nevezetesen a 15., 21. és 22. szánni mintavételek táján (1. az 1. sz.

álirát).

2. A Vlrág-hegij ahinUszikhu. A derekaszegi bányától ÉNY-ra,
a Virág-hegy déli részén, egy sziklás gerinc húzódik végig, amelv
jó minségnek látszó alunitl)ól áll. Az alunitsziklák kb. 200 m t.

sz. f. magasságban kezddnek, a Stern-féle kutatás fölött s kb. ,320 m
t. sz. f. magasságig, kb. 300 m hossziiságbaii nyomozhatók. A Stern-

féle kutatástól a legmagasabban kibukkanó alunitszikláig aneroid-

dal 58 m magasságkülönbséget mértünk. iMeg kell itt jegyeznem,
hogy az 1917-ben létesített néhány méter hosszú, széles és magas
Stern-féle kutatás tulajdonképen semmit se tárt fel és semmiféle
irányban sem tájékoztatott, miután a kis kivájt gödörbl csakis egy,

a magasabb sziklafalról egykor levált és ide legurult alunitszikla-

darabot fejtett ki a vállalkozó.

A sziklákban jelentkez részlet legalábl) ,50 m szélesre becsül-

het, de kétségtelen, hogy a felszín podzolos, vagy Immuszos és k-
zettörmelékes agyagtakarója alatt ÉK-re, l)K-re és DNY-ra is to-

vább terjed egy darabig, úgyhogy teljes szélességét 100 m-nek te-

kinthetjük. Az bizonyosnak látszik, — mint már föntebb említettem
— hogy a derekaszegi alunitelfordulással összefügg. Valószín,
hogy dél felé a Szarvasbányák kzetével is összefügg a külszín alatt;

ez azonban külszíni kibukkanások hiányában fúrásokkal volna meg-
állapítandó (1. a 3. számú ábrát).

3. A Szarv.asbániják ál fal feltárt részlet. A Beregi Nagy-hegy
DNA^-i oldalán vannak az Alsó és Fels Szarvasbányák. Az Alsó
Szarvasbánya által feltárt sziklafal hossza kb. 30 m, magassága 15

—

20 m; kzete jó minség alunit. Közel É—D-i (24.5—105®) és közel
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—NY-i (105—285®) irányú hasadékok járják át, amelyek közel me-
rlegesek. Az egyik, 2 deciméteres hasadékbau kaolinos, telérszerü

kitöltést figyeltünk meg. Más, kb. 3 em-es basadékokban pedig vö-

rös agyag kitöltést láttunk. Az alunit a bánya alsó részében nagyobb
likacsokat tartalmaz; feljebb aprólikacsos és szép febér .szín, leg-

felül egészen aprószem és cnkorszövet. A Itánya legfels részén

már elkovásodott részlet látható. A bánya keleti oldalán már kissé

vörbenyessé válik az alunit és kissé porhanyó is. Üregeiben elég

nagy számban találtunk színtelen barit (wolnyn) kristályokat.

3. szá))u’i ábra. A Beregi Xagyhegy alnnitelfordnlásainak térképváz-

lata, 1:20.0(10 méretben. 1. Megállapított, 2. Lehetséges alunitkészlet.

Az Alsó Szarvasbánya fölött következik a hegyoldalon a Fels
Szarvasbánya, Az alsó bánya fenekétl a fels bánya tetejéig ane-

roiddal 50 ni magasságkülönbséget mértünk. A Fels Szarvasbánya

is jó minség alunitot tár fel, de tle NY-ra már elkovásodott tö-

meg bukkan a külszínre. Az alnnitosodott rész ÉÉK-felé (kb. 200®

—

20®) húzódik. A bánya fels részében barit kristályokat is találtunk..
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Az Alsó Szarvasbányából kijövet, NY-felé, az i'it mentén lát-

hatók még alnnitsziklák; alantabb, a bánya alatt is több régi fejtés

nyoma látszik, amelyeket a fák és bokrok már egészen benttek.
Ttt is alnnitos kzeteket látnnk. Az Alsó Szarvasbánya alatt tehát

az alnnitos vonalat DNY-felé egy darabig még kétségkívül folyta-

tódik.

Ballenegger az Alsó Szarvasbányában hét kzetmintát
gyjtött, 5—5 m távolságban. Ballenegger szerint itt a kzet
kovasavtartalma meglehetsen egyenletesen oszlik meg. A kovasav-
tartalom középértéke 31.8 %.

^Megnéztük továbbá a Mnzsalytól É-ra lév régi „timsóbányát”
is. Az alunit könnyebben hozzáférhet részét itt már kifejtették. A
fejtésnreg alján 1917-ben egy tavacska volt. Ennek XY-i oldalán

kevés alnnitot észleltünk. Ebben vékony, kb. 1 cm-es hematit telér-

két is megfigyeltünk, de a fejtés alján elszórtan 4—5 cm vastag da-

ral)okat is találtunk. Az egykori fejtés oldalain többnyire esnszam-
lott pleisztocénkori sárga agyagot észleltünk.

A Beregi Nagy-hegy déli oldalain tid) helyütt hidrokvarcitot

találtunk a külszínen. A Kuklyal)ányák kissé alnnitos malomk-
kvarcitot tártak fel. Ezeket szintén futólag megvizsgáltxdv.

IT. A beregszászi alunit gyakorlati s z e m p o n 1 1) ó 1.

Összefofjlalra a fentieket, az alunitelfordulásra vonatkozólag
a következket állai)íthatjuk meg;

A Beregi Nagy-hegynek és környékének egy részét alunit építi

fel. Ezenkívül kaolin és hidrokvarcit szerepel. Az alnnitos területen

is vannak jobban elkovásodott részletek.

Az alnnitos terület hasznosítható kzetmennyiségének felbe-

csülésénél a valóságosan észlelt kzetkibukkanások és feltárások

nyújtotta adatokból kell kiindulnunk. Ezek a következk;
1. A Derekaszegl hánya alunitjának hosszát 150 m-re, átlagos

szélességét 30 m-re és a vastagságát, a külszín alatt várható tömeg-
gel együtt csak 20 m-nek véve, 90.000 m^ jelenlétét tételezhetjük fel.

Az alunit fajsúlyát 2. 6-nak véve, ez 234.000 tonna si'dyii alnnitot

jelentene.

2. A Virág-hegynek sziklákban kibukkanó alunitjának hosszát

300 m-nek, átlagos szélességét 100 m-nek és átlagos vastagságát 40

m-nek véve, 1,200.000 mk illetve 2.6 tömöttséget számításba véve,

3.120.000 tonna siilyú alunit jelenlétét tételezhetjük itt fel.

3. A Szarvasbányák táján lév alunit hosszát 200 m-nek, átla-

gos szélességét 50 m-nek és átlagos vastagságát 50 m-nek véve,

500.000 m\ vagyis 2.6 tömöttséget számításba véve, 1,300.000 tonna
siilyú alunit jelenlétét tételezhetjük fel.

Összesen 4,6,54.000 tonna alunitról lehet szó az említett három
elfordulási helyen együttesen. Le kell azonban ebbl a mennyiség-
bl még vonnunk annak egynegyedét, az elmeddsülö, elkovásodott,

lefejtésre nem érdemes kzettömegre, valamint a fejtés közben el-

vesz mennyiségre. — Maradna az egynegyedrész levonása után
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3,490.500 fonna lefejthet anyag, amelynek jelenlétére meglehetsen
biztosan számíthatunk.

Eredetileg a három elfordiilás között lév teidileten is számí-

tásba vettük az ahmit jelenlétét. A szükséges levonás után az egész

terület ahmit mennyiségét ilymódon 8,667.000 tonnára becsültük.

IMivel az említett közbees területeken alunit kihnkkanások nincse-

nek, annak a külszín takarója alatt való jelenlétét biztosan számí-

tásba nem vehetjük, tehát az utóbb említett mennyiségbecslési adatot

csak feltételesnek tekinthetjük.

Ezenkívül még Beuétl ÉNy-ra, a Csillagos-begy D-i részén,

az országiit közelében lév Katz-féle bánya tár fel ersen alimitoso-

dott riolitot, továbl)á a Mnzsalytól É-ra lév régi „timsóbánya”
környékén, valamint a „timsóbánya” és a beregi Nagy-begy között

lév területen és Bene felé is elfordulhat még fejtésre érdemes
mennyiség alunit, amely a fenti mennyiséget még tetemesen sza-

poríthatja, de amelyeket itt nem vettem számításba. Fel kell említe-

nem, hogy az irodalmi adatok szerint a közelben lév dédai és bégá-

nyi hegyekben stb. is elfordulnak alnnitos kzetek s valószín,
hogy xijabb, i’észletes vizsgálatok a kissé távolibb begyekben is ki-

mutatnak majd hasonló kzeteket.

IMindezeknek a pontos megállapítása céljából iij, részletes, fel-

mérésekkel egybekapcsolt földtani felvétel szükséges a Beregszászi

begyekben. Ezeket a földtani vizsgálatokat a velk párhuzamosan
megindítandó Cralins fxirásoknak és kutató tárók hajtásának kellene

kísérnie. Ezeknek a munkálatoknak befejeztével világosan fogjuk

látni, hogy mekkora a rendelkezésünkre álló alunitmennyiség.

A fent említett, eddig biztosan megállapított 3,490.500 tonna
is olyan nagy mennyiség, hogy az tekintélyesebb ipari üzemet bosz-

szxi idn át képes volna ellátixi nyersanyaggal. Ha évi 70.000 tonixa

lefejtését és felhasználását venixk számításba, akkor a feixti ixxeixy-

nyiség kb. 50 évre volna elegend. Itt ixiellékesen feleixilítem azt,

hogy Breixx szerint 1854 táján, az akkori elég kezdetleges eszközök-

kel évente 160.000 mázsa timkövet fejtettek és használtak fel. Ma az

évi 70.000 toixna tiixxk kifejtése egyáltalában nem ütközixék nehéz-

ségbe. Ebhez járul az elfordxxlások elxxyös fekvése is. Miixdeixek-

cltt egészen közel fekszeixek a bátyxx—királyházai vasxxti fvonalhoz.
A Szarvasbáixyábéxl 2 km-es sodronykötélpályával, a vasxxti vonal
legközelebb fekv ])ontjához; a Nagymxxzsaly-ixagyborzsovai vasxxti

álloxTxásboz pedig akár a Szarvasbáixyáklxól, akár a Herekaszegi bá-

nyából 3.5 km-es sodroixykötélpályával lehetne a kitermelt anyagot
leszállítani.

Fontos továbbá, hogy az alnixit ixiindenütt külszinileg, k-
bányaszerleg, tehát olcsón fejthet.

Hosszabb idix át iNagybocskóra (Máramaros m.) szállították

a beregszászi alxxnitot, a „Klotild Els Magyar Vegyipari R. T.”

üzexixe i’észére. Knek Frigyes volt az els, aki utalt arra, hogy
eddigi felhaszixálási módokoix kívül egyéb célokra is ajánlatos volna
ídkalmazni az alnnitot. Javasolja, hogy elssorban kálixxm mtrágya
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gyártására, továbbá timföld és kénsav elállítására haszruilják fel

az alunitot.

A Szarvasy Imre megyetemi tanár által kidolgozott el.iái’s

alapján 1917-ben a m. kir. Pénzügy- és cs. k. Hadügyminisztériu-

mok a pozsonyi Nobel dynamitgyárban alunit feldolgoztatási kísér-

leteket végeztettek. Ezek szerint a beregszászi alunit timföldre,

káliumszulfátra és ammoniumszulfátra eredményesen feldolgozható.

Kétségtelen tehát, hogy az aluminiumgyártás, valamint a m-
trágyagyártás céljaira a beregszászi alunitban igen jó anyag áll

rendelkezésünkre, amelynek mielbbi felhasználása országunk ipa-

rának és mezgazdaságának egyaránt érdeke.

]\lint már föntebb említettem, az alunittal ehelyütt nem mint
ásvánnyal, hanem mint kzettel, gyakorlati szempontból foglalko-

zom. A ditrigonális skalenoéderes kristályalakú alunitásvány vegyi

elemzésében, amelyet a mineralógiákban találunk, Na^O és SiO,

nem szerepel. A Beregszász vidékén kzetalakban elforduló alunit

mindig tartalmaz kevés Na^O-t és több-kevesebb SiO.-t, stb. Gyakor-
latilag csak az az alunit basználbató fel, amely 45 %-nál több kova-

savat nem tartalmaz.

IMég utalnom kell itt arra, hogy liaUenegf/er líóbert-nek alább

közölt vegyi elemzései alapján a Derekaszegi bánya feltárt anya-
gának átlagos kovasavtartalma 39.5 %, az Alsó-Szarvasbánya anya-

gáé pedig 28.1 %. A két elfordulás anyagát egyesítve középértékül

33.8 %-ot kapunk és szerinte ez az érték megközelítleg a Beregi
Nagy-begy alunitjának átlagos kovasavtartalmát is kifejezi. Tehát
timföld cs káliumszulfát gyártása szempontjából a minsége igen jó.

Az alábbiakban következnek BnlJenegger Ixóberf-nok a bereg-

szászi alunitokon végzett vegyi vizsgálatainak eredményei és azok-

hoz fzött megjegyzései, továbbá Emszt Káhnánnií, az egykori es.

és k. Hadügy- és a m. kir. Pénzügyminisztérium részére végzett

vegyi elemzései.

III. Ballenegger Bábért és Emszt Kálmán vegyi elemzései.

Byllencgger Róbert a Derekaszegi bányában és az Alsó
Szarvasbányában összesen 31 mintát gyjtött. A mintavétel, ameny-
nyire a terepviszonyok megengedték, 5—5 méterenkint történt. A
gyjtött mintáknak meghatározta a kovasavtartalmát. Az elemzé-
sek eredményei az I. és TI. számú táblázatban következnek. A táb-

lázatokból kitnik; 1. hogy a Derekaszegi bémyéí-hnw a kzet kova-
sav tartalma nagyon változó; a minimum 29.4 %, a maximum
54.6 %, középértéke 39.3 %. A Derekaszegi l)ányában nyolcszor for-

dul el alacsony kovasavtaidalom, ligymint; a 3. számú mintavétel

tálján, ahol 20.4 % SiO,, az 5. sz. táján, ahol 29.7 %, a 7. sz. táján,

ahol 23.1%, a 14. sz. táján, ahol 33.3 %, a 18. sz. táján, ahol 37.1 %,
a 20. sz. táján, ahol 27.3 % s a 24. sz. táján, ahol 36.6 % SiOo for-

dul el.
ICét-két ilyen ersen elalunitosodott hely között a kzet kova-

savtartalma ai'ánylag magas érték, 40 és 55 % közt ingado-
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zik. A bánya négy helyén vastagabb, kovasavban chisabb részlet is

látható az alunitban; itgymint a 75—95 méter közt mintegy 20 mé-
ter vastagságban, 125—140 m közt mintegy 10 méter vastagságban,
140—160 m közt mintegy 20 m vastagságban és 170—220 m közt

mintegy 50 m vastagságban.
Ennek a kovás kzetnek a kovasavtartalma átlag 80 % (15.,

21. és 22. sz. minták.).

2. Az Alsó Szarvasbányában hét mintát gyjtött, szintén 5'

—

5 m távolságban. Itt a kzet kovasavtartalma meglehetsen egyen-
letesen oszlik meg; a 30. számú mintától eltekintve, a kovasavtarta-
lom minimnma 25.6%, maximuma 37.2%, középértéke 31.8%. A 30.

számú minta majdnem tiszta alunit, kovasavtartalma mindössze
3.9 %.

Ezenkí\’l még a Stern-féle kutatásból is vett mintát; ez szür-

késfehérszín alunit volt, 58.6 % kovasavtartalommal.

A vizsgálat eredményébl az tnik ki, hogy arra a kérdésre,

hogy a Beregi Xagy-hegyen milyen mennyiség olyan ahmit volna

kitermelhet, amelynek kovasavtartalma 35 %, illetve 45 % körül

van, pontos feleletet adni nem lehet, mert a kzet nem homogén,
kovasavtartalma nagy ingadozásoknak van alávetve. Pontosan csak

az állapítható meg, hogy a Derekaszegi bánya feltárt anyagának
átlagos kovasavtartalma 39.5 %, az Alsó Szarvasbánya anyagáé pe-

dig 28.1 %. A két elfordulás anyagát egyesítve középértékül 33 8

%-ot kapunk és Valószínleg ez az érték megközelítleg a Beregi

Xagy-hegy alunitjának átlagos kovasavtartalmát is kifejezi.

Annak megállapítása céljából, hogy a Beregi X’agy-hegy alu-

nitjának mekkora az átlagos SiO,, K,0. SO,, AbOj és Fe^Og tar-

talma, Ballenegger a gyjtött próbákból átlagot készített. A Dereka-

szegi bánya átlagmintájában 21 minta szerepel, az Alsó Szarvas-

bányai átlagban pedig, a bánya kisebb méreteinek megfelelleg, 7

minta.

Az elemzés eredménye a következ:

Derekaszegi hánya Alsó Szarvashánya

átlaga: átlaga

SiO„ 39..50 % 28.08 %
AlÁ 2:?.53 „ 27.67 „

Fe.Og 0.06 „ 0.27 „

TiO, 0.08 „ 0.08 ,.

CaO 0.10 „ 0.38 „

BaO 0.14 ., 0.22 „

Xa.,0 0.63 „ 0.61 „

K.,Ö 5.69 „ (.30 „

SÓ, 22.86 „ 26.72 „

HO, 7.41 „ 8.67 „

Összesen : 100.00 ,, 100.00 ,

Ha a két elemzés adatainak középértékét vesszük, akkor olyan
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értékeket kapunk, amelyek az egész Beregi Nagyhegy ahmitelofor-

dulásának valószín középértékeit adják meg (28 próba átlaga).

Az alábbi táblázat ezeket az értékeket tartalmazza, kiegészítve

az SOg-ra vonatkoztatott molekuláris viszonyszámokkal. A harma-
dik rovatban az alunit tbeoretikus molekuláris összetétele foglal-

tatik összehasonlítás kedvéért:

A Beregi iNagyhegy alunitelöfordulásának valószín átlagos

összetétele, a lényegtelen alkatrészek elhagyásával:

% •

Molekuláris Az alunit tbeoretikus

viszonyszámok összetétele:

SiO, 33.8

Al,Óg 25.6 3.3 3

Fe,03 0.16

Na.,0 0.6 ; 1 1

K,,Ö 6.5 )

SÓ3 24.8 4 4

H3O 8.0 5.7 6

9Í).5

A fenti adatokból kitnik, hogy ha az alunitban foglalt kova-

savtól eltekintünk, a kzet összetétele majdnem azonos az alunit

elméleti összetételével; némi aluminium fölösleg mutatkozik, amely
valószínleg kovasavhoz van kötve. A kálium egy részét, mint-

egy nátrium helyettesíti.

Az elemzések alajiján a Beregi Nagy-begy alunit elfordulá-

sának átlagos összetételét úgy foghatjuk fel, hogy a kzet 6(1 %-a,

vagyis ^/g-a tiszta alunit, 34 %-a, vagyis ^/g-a kvarc. A Beregi Nagy-
hegy alunit elfordulásainak vegyi összetétele tehát a timföld és

káliumszulfát gyártása szempontjából igen kedveznek mondható.

I. Táblázat.

A Derekaszegl hányában gyájtötf alunit }i>inták kovasavítfitalnia:

Folyó

szám.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A bánya déli

végétl számi- A kzet leírása

tott távolság

Kovasav-
tartalom

SiO. %

0 m
5 „

10 „

15 „

20 „

25

30

99

99

35

40

45

Szürkésfehér 46.9

S/ürkésfehér, vörhenyes foltokkal 42.0

Fehér 20.4

Fehér, rózsás árnyalattal 43.3

Fehér, rózsaszín foltokkal 29.7

Szürkésfehér, apró kvarekristályokkal 43.7

Fehér, rózsaszín folt., kvarc krist.-kal 23.1

Fehér, rózsaszín foltokkal 38.3

Szürkésfehér 47.1

39.4
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Folyó A bánya déli Kovasav-
szám végétl számi- A kzet leírása. tartalom

tott távolság. Si02%

11. 50 ni Szürkésfehér rózsaszín foltokkal 46.3

12. 55 „ Fehér, rozsdás foltk., elszórtan kv. krist.-kal 42.5

13. 60 „ 99 •> 53.7

14. 65 99 99 99 99 33.3

15. 80 „ Szürke kovás kzet 81.2*

16. 95 „ Szürkésfehér, rózsaszín foltokkal 55.0

17. 120 „ Szürkésfehér 40.0

18. 125 „ 99 37.1

19. 140 „ „ 24.6

20. 165 „ „ rózsaszín foltokkal 27.3

21. 190 „ Fehér kovás kzet 77.9*

22. 220 „ 99 99 99 7b.H*

23. 225 „ Fehér 54.6

24. 235 „ Szürkésfeh. rózsasz. folt., elszórtan kvc.-cal 36.6

Átlag, a 15, 21. és 22. sz. minta nélkül: 39.5

II. Táblázat.

Az Alsó Szprvashányáhan grjiijtött alnnitminták kovasav tartalma.

Folyó-

száin.

A bánya
Ny-i végé-
tl számí-
tott távol

Ság

A kzet leírása Kovasav-
tartalom

SiO, %

25. 0 m Rózsaszín, vörhenyes foltokkal 32.8

26. 5 „ Fehér, rózsaszín foltokkal és erekkel 33.2

27. 10 „ 99 *9 99 99 37.2

28. 15 „ 99 99 99 99 32.3

29. 20 „ 3.9

30. 25 „ •9 99 99 30.0

31. 30 „ 99 99 99 99 25.6

Átlasí: 28.1

A beregszászi alnnitról ezenkívül Emszt Kálmán dr. kísérlet-

ügyi igazgató iirnak vannak értékes vegyi vizsgálatai.

1917 júlinsában P<ipp Simon dr. geológus és Kropác fhad-
nagy a es. és kir. Hadügy- és a m. kir. Pénzügyminisztérium együt-

tes rendeletére szintén gyjtöttek a Beregszászi hegység több helyé-

rl az alunitból átlagmintákat. Ezeket az említett minisztériumok

rendeletére Emszt Kálmán elemezte meg vegyileg. Az átlagminla

vételek helyei a következk: I. Bériétl ÉNy-ro, a Csillaghegy déli

lábánál lév Katz-féle kbányából, a feltárás alsó részébl; átlag-

Az átlagban nem szerepel.
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minta 5 m-kint véve. A feltárás végétl 5 m hosszban ersen kaoli-

nosodott részlet van, amelybl mintát nem vettek.

II. A Derekoszegi kbánya. A kaolinosodott és elkovásodott

részletekbl nem vettek mintát; az átlagminták vétele egyébként

10 m-kint történt.

III. Tájékoztató minták a Derekaszegi bányában kb. Ny. felé

hajtott kutató táró egész hosszából.

IV. Átlagminta az Alsó Szarvasbányából ,
m-kint véve.

V. Tájékoztató minta a Fels Szar vysbányálban szálban állá

alunitkzetböl.

VI. A Stern-féle kutatáisbéA, a Virágbegy Ny-i részérl.

A vegyi elemzések a következk;

I. II. III. IV. V. VI.

SiO„ = 61.1Í); 37.77; GC 30.10 44.47 49.00

TiO, == 0.07; 0.08; 0.06; 0.09 0.11 0.06

Fe,Ö, =: 0.30; 0.22; 0.26; 0.53 0.56 0.21

A1„0, = 16.19; 24.36; 29.01; 27.29 21.62 21.08

Cab -b MgO = Nyom. Nyom. Nyom. Nyom N.vom Nyom.
BaO == 0.12; 0.18; 0.11; 0.22 0.14 0.15

K.,0 = 3.95; 5.98; 0.42; 6.82 5.90 5.65

Na,0 = 0.22; 0.;52; 0.05; 0.32 0.28 0.31

SO3 15.68; 2,5.83; 3.17; 27.82 21.51 20.43

11.,0 a külöiibözet-

bl számítva = 2.28; 5.06; 7.97; 6.81; 5.41; 3.11

Összesen: 109.00; 100.00; 100.00; 100.00; 100.00; 100.00

A fent felsorolt mintákat a wieni megyetem vegyészeti tan-

széken is megelemezték és ugyanazokat az eredményeket nyerték,

mint Eniszt Kálmán.
#

Üher den Ahinit aus dér ümgebung von Beregszász bericbte-

ten das erste Mai J. Jónás und A. Z i i) s e r im Jabre 1820. Bieses
Alunitvorkommen wurde naebher erwahnt im Jabre 1822 B e u -

dánt, 1837 J. Grimm, 1854 J. A. Brem und 1863 J. v. Szabó.
Die geologischen Verbaltnisse dér ümgebung von Beregszász wur-
den im Jabre 1858 von F. v. Bichthofen studiert und beschrie-
ben. Unlángst, im Jabre 1936 veröffentlicbto Gy. Kulbay petro-
graphische Angaben aus dér Gegend von Beregszász. Xábers An-
gaben, wie Titel und Dátum über die Arbeiten dieser Verfassern
sind im ungarischen Text angefübrt.

Das Beregszászéi- Gebirge ist ein Glied dér Vihorlát—Gutin
Vulkanreibe im inneren Bogén dér Nordöstlieben Kárpátén, das
gégén die Grosse Ungarische Tiefebene zu am meisten bervorspringt.
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Die niedrifíere Berglandschaft des Beregszászéi* Gebirges wird von
tertiáreii vulkaniselieu Gesteinen, u. z\v. sowolil von Laven wie auch
von loekeren vulkanischen Gesteinen, Tuffen, aufgeliaut. Die Laven
bestehen — wie darauf bereits von v. R i c h t b o f e n und K u 1 h a y
liingewiesen Avurde — aus Plagioklas-Rhyolitli. Das Gestein geht
manchmal in Dazit-Rhyolith über und weist stellenweise eine perlit-

artige Ausbildung auf.

D(‘r grösste Teil dér Gesteine war starken postvulkanischen
Wirkungen, u. zw. hauptsáchlich denen von Solfataren, aiier auch
von P'imiarolen und Mofetten unterworfen. Infolge dieser Wirkun-
gen sind die Gesteine alunitisiert, kaolinisiert und A^erkieselt. Hier
ist eines dér schönsten Beispiele postvulkanischer Tatigkeit inner-

lialb des Karpateubogens zu seben. Die Theorie von R i c h t h o f e n
über die Alunitisierung vulkanisclier Gesteine wird gerade auf seiue

liiesigen Beobachtungen aufgebaut.

Ich möclite mich hier an dieser Stelle mit dem Alunit vöm
I)raktiscben Gesiclitspunkte aus besehaftigen, und uieht mit seinen

mineralogischen Beschaffenheiten. Das Mineral Alunit erscheint in

Form von ditrigonalen Skalenoedern. Naeh den Angaben dér mine-
ralogischen Lehrbüclier spielt in seiner eliemiseben Zusammen-
setzung Aveder Na^O noeh SiOo eine Rolle. Das Alunit-Gestein aus
dér Umgebung von Beregszász enthalt .iedocli immer ein Avenig

Na.O und mehr oder Aveuiger SiOj. Praktiseli ist nur jener Alunit
A’erAvendbar, dér nicht über 45 % Kieselsaure enthült.

Dér Alunit Aveist meistens eine Aveisse oder graulich Aveisse,

seltener eiue hell rosa oder gelbliche Farbe auf. Dér Alunit kommt
meistens kömig, didit vor, manchmal besitzt er Hoblránme, dérén

Wande Aum kleiiien, glánzenden Alunitkristalleii überzogen sind.

Das Alunit-Gestein kommt auf dem Bereger Nagyliegy (Gross-

berg), ferner iii dessen Umgebung vor, u. zav.:

1. In (Jer Grube ^'on Derekoszecj ist dér Alunit entlang einer

80—XW streichenden Wand in etAva 200 ni Lángé und etAva 20—25

111 Hbe aufgeseblossen. Gégén Westen zu folgt auf den Alunit Kao-
lin. Dér Alunit setzt sich unter dér tonigen und podsolartigeii Decke
Avahrscheinlieli bis ziiiii Aliinitfelsen des Virágberges fórt. Die Lángé
des AlunitA*orkommens kaim auf 150 m, die durchscliiiittliche Breite

auf 30 111 und die diirclisclinittliclie IMachtigkeit auf etAA'a 20 in ge-

sehiitzt Averden. Die Qualitat des in dér Grube aufgesclilossenen Ge-

steins ist A*eránderlicli. An einzelnen Stellen ist dér Kieselsaiirege-

lialt gering, an anderen Stellen Avieder betráchtlich, es gibt sogar

auch Stellen, avo das Gestein gaiiz A*erkieselt erselieint. In Fig. 1.

sind die Stellen dér Probenalimen dargestellt. Über die chemischeii

Ziisaiiimensetziing bericliten mis aiisfülirlicli die im iingarischen

G'ext niitgeteilten aiialytischen Tabellen.

Naeh den Untersuchungeii auui Balle negger ist dér Kie-

selsauregehalt des hier aufgesclilossenen Alunits recht veraiiderlich.

Dér kleinste Kieselsaiiregehalt Avar 20.4 %, dér grösste 54.6 %, dér
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durchschnittliche 39.3 %. An drei Stelleii (Probe 15, 21 und 22) be-

trug dér Kieselsáuregehalt etwa 80 %.

2. I)\e Alunitfelsen des V'nágberges. Ani südlichen Teil des

Virágberges erstreekt sich ein Felsengrat, dér aus Alunit von guter

Qualitiit besteht. Dieses Alunitvorkommeii besitzt eine Lángé von
etwa 300 m, eine Breite von etwa 100 in und eine Miichtigkeit von
etwa 40 m.

3. Dér in den Ginben zárvasbányák" aufijeschlossene Alunit.

Die Lángé dér Alnnitfelswand, die in dér unteren Szarvas-Grnbe
aufgeschlossien ist, lietragt 30 m, ilire Hbe 15—20 m. Etwas hölier

liegt die obere Szarvas-Grnbe. Dér Höhenunterschied zwisehen dein

Grunde dér unteren Grube und dem olieren Teil dér olieren (írube

ist etwa 50 ni. Die beiden Gruben liefern einen Alunit von guter

Qualitiit. Dér durchschnittliche Kieselsiiuregehalt betriigt 31.8 %.

Dér Alunitzng ersti'eekt sieh noeh weiter naeh SW. Dieses Alunit-

vorkoniinen ist alsó wahrseheinlieh etwa 200 in láng, 50 in breit

und durchschnittlich 50 ni inacbtig.

Ausserdem sind Alunitvorkonininisse noeh in dér Uingebung
von Muzsaly liekannt, .so in dér altén „Tinisó bánya” (Alaun-Grube),
wo aber dér Alunit bereits grösstenteils abgebaut Avurde, ferner in

dér Gemarknng dér Ortsehaften Bene, Déda und Bégány.

Dér Alunit-Vorrat kaiiii in dér Derekaszeger Gnilie auf 90.000

m®, aiii Virágberg auf 1,200.000 m® und in dér Uingebung dér Szarvas
Gruben auf 500.000 in®, insgesaint alsó auf 1,790.000 ni® geschützt

werden. Da das s]iezifische GcAvieht des Alunits 2.6 ist, betriigt die

Alnnitmenge 4,654.000 iTonnen. Davon ist jedenfalls ein Viertel für

Abbauverlust abznrechnen, aber aneh so kaim maii noeh sicher mit
3,490.000 Timen rechnen.

Die alunitartigen Gesteine fanden früher, iin XVllI. Jahr-
hundert als Mühlstein Verwendung. Vöm Ende des XVIlT-ten Jahr-
hunderts an wurden die kleineren Stiicke, soAvie dér Alifall von
Mühlsteinen zr Herstellung Amn Alaun verAvendet. Xach den histo-

rischen Angaben hat in dicsér Gegend die Herstellung Auni Alann
dér königliehe Hat Dercsényi eingeführt, dér in Tolfa (Italien)

gesehen hat, Avie maii aus einem Gestein, das dem Beregszászéi’ iilm-

lich ist, Alaun gcAvinnt.

lm ungarischen Text befinden sich die Ergebnisse dér che-

mischen Analysen a’oii E. B a 1 1 e n e g g e r und K. E m s z t.

Dér Alunit kann als Aviehtiges Kohmaterial für die Herstel-

lung von Aluminium, ferner A’on Kaliumsnlfat und Aiiimoniumsul-
fat, alsó A’on kiinstlieben Düngemitteln betrachtet Averden. Dér Alu-
nit in dér Umgebung a’oii Beregszász ist in Tagebanen, alsó leieht

und biliig, ausserdem in dér Niihe Aum Eisenbahnlinien zu gcAvin-

nen. Dieses Alunitvorkoniinen besitzt alsó soAvohl Amin Gesiebts-
punkte dér Industrie, Avie auch A’on dem dér LandAvirtsehaft eine

recht grosse Bedeutung.



SZEXiTF(\I)RE KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI VISZONYAI.
Irta; Br. We'in György.

ÜBER DIE GEOLOGISCHEN VERHÁLTNISSE DÉR
UMGEBUNG VON SZENTENDRE.

Von: Gy. Ti’ ein.

Fels oUgocén-aqu'üámen. — Cyrénás agy.'tg.

A Szentendre környékén kibukkanó legidsebb rétegek a fels
oligücénbe tartozó n. n. cyrénás agyagok, melyek az eddigi iroda-
lomban a „Peetnncnlns obovatnsos rétegek” alsó részeként szerepel-

nek. A cyrénás agyag jellegzetes brackvízi fannájával szembetnen
jelzi a fels oligccén tenger elsekélyesülését és kiédesedését. Terü-
letemen ez a cyrénás agyag nem található csak a tle északra fekv
Leányfalu határában bukkan felszínre szép feltárásban. Ezt a bol-

dogtanyái feltárást M a j z o n L. ismerteti doktori értekezésében
(58). Itt a cyi’énás agyagok fels részében vékony, 30 cm vastag
lignitcsík települ, majd felette vékony ])eciunculusos kavicsos ho-

mok tanúskodik a tenger rövid ideig tartó behatolásáról. Felette líjból

brack rétegek következnek, jeléül az líjabb kiédesedésnek. Pomázon is,

ahonnan Szalai T. ismerteti ket (34, 10(1. o.), a leányfalusihoz

hasonló települési' viszonyokat árulnak el. Itt is a cyrénás, lignit-

csíkokat tartalmazó szürke agyagokra a homokos Peetnncnlns obo-

vatnsos rétegek települnek. A cyrénás agyagok fekürétegeit, sajnos,

csak egy helyen volt módomban ^lajzonnal tett kirándulásomon
a Csédi-hegytl Ny-ra, a Kalicsa-patak elágazásánál tanulmányozni.
Itt jól megfigyelhet, hogy a jellegzetes kiscelli agyagrétegek fel-

felé elhomokosodnak, majd erre a fels, durvább homokos kiscelli

agyagra települ a brack cyrénás agyag.
Lengyel E. említi cikkében (42, 71 o.) a 288.6 mp.-tal jel-

zett Kadacsúcs nev hegy DK-i lejtjén ásott 62 m mély szárazkiit

szelvényét, és egyes rétegek faunáját közli. Ebbl a szelvénybl a
kút fenekét képez agyagmárga kövületei alapján cyrénás agyagnak
vehet. A lignittelep itt vagy nincsen kifejldve, vagy még nem
érték el. Ezek felett vannak a peetnnculusos rétegek, de itt ezek már
nem taidalmaznak tnritellákat, melyek még inkább kiemelnék azok
marin jellegét. A háborús évek után az Öregvíz patak (Sztaravoda)

forrásától kb. 1000—1500 métert felfelé haladva, a patak medrében
szén után több aknát mélyesztettek. Sajnos, a tárók, aknák már ré-

gen bedltek, és csak a hányóról lehetett néhány Cyrena sp. töredé-

ket gyjteni. Hallomásból tudom, hogy kb. 40—50 cm vastag lignit-

csíkot tártak itt fel. Ez a lignitcsík nyilván a Pomáz. környékén
Sz a 1 a i T. által kimutatott s a cyrénás agyagokhoz tartozó (34,

106. o.), ill. IMa jzon L. boldogtanyái lignitjével azonosítható. Való-

színleg a szentendrei artézi kút víztartó rétegei is a cyrénás agya-

gokhoz tartoznak (.'2. 11. o.). Sajnos, errl a mélyfúrásról nincsen

pontos szelvényünk. Mégis Szalai alapján annyit tudunk, hogy 50
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m-ben már andezittnfában haladt a vés és 170—180 m-ben érte el

a víztartó agyagrétefíeket. Ennél mélyebbre nem is hatoltak. Az in-

nen kapott 20 percliter víz 10 C"-os. A cyrénás agyagok jelenlétét

egyél) helyeken nem sikerült kimntatni.

A cyrénás agyagok és a velük kapcsolatos lignitcsíkok a fels
oligocén tenger elsekélyülését és kiédesed beltengerének esetleg

rövid ideig tartó teljes kiemelkedését rögzítik le. A cyrénás agya-
gokat mindenütt a pectnncnlnsos homokok követik, melyek rövid

ingresszív fázist (a szárazföld rövid ideig tartó süllyed idszakát)
örökítenek meg. Ezeket a homokokat és a reájuk települ, sokszor

velük váltakozva fellép, gyéren foraminiferákat, brack faunákat,
szárazföldi levéllenyomatos és édesvizi kövületeket tartalmazó réte-

geket a következkben, tekintve azoknak elkülönítési nehézségeit,

egybefoglalva fogjuk tárgyalni.

Pectunculusos obovatusos potam}(le.ses és átnteneii

(aquHánicn) rétegek.

Nagyon szé]) feltárásban ismerhetjük meg ezeket a már rész-

ben aqnitánienbe tartozó rétegeket a Sztelin-patak baloldalán fel-

felé haladó mélyntban, melynek 5-ös sz.-á rétegére kta, jzon L.

hívta fel figyelmemet még 1934-ben.

13. Törmelék (Anomiás kavics- és pectenes bomokkdara-
bokkal).

12.5 m sárga, finom, homokos agyag. (Cardiinn sp., TeJUna sp.)

11. 1.50 m levéllenyomatos, szürke, képlékeny agyag.
10. 3 m finom, sárgás, csillámos homok, néhol kisebb kvarcit-

kavicsokkal.

9. 5 m finom, barnásszürke, homokos agyag. Támonitos erek-

kel és foltokkal. (Cyrena sp., TeUhia sp.), alsóbb részein kavicsos

betelepülések és levél lenyomatok.
8.20 cm re])edezett szürke agyag (Discorbina rosacey d’Orb.,

Noiiion'nw conimunis d’Orb., spotangklg tnk, ostracodák.).

7. 30 cm növénylenyomatos homokkpad.
0. 50 cm szürke, képlékeny agyag, levéllenyomatokkal.

5. 20 cm elég durva, rozsdavörös homok (édesvízi fauna: Me-
lánia escherl Merlan alakkörébe tartozó melániák, Palndlna cf.

(Vhiiparus) soricinensls N o 1 e t. Unió menkel D n n k.).

4. 1 m barnásszürke, finom, agyagos homok (mikrofanna
nincs).

3. 2 m fehér és sárgás, dni’vaszemn homok, limonitos részekkel.

2. 2 m repf'dezett, szürke agyag, homokosabb sárgás részek-

kel (mikrofanna nincs).

1. 2.50 m kötött, finom, csillámos, laza, agyagos homokk.
A rétegek fedjében törmelékben kaptam meg a burdigálien ano-

miás homokot és i)ectenes homokkövet. Lefelé, sajnos, nem nyomoz-
ható tovább a szelvény, mert azt a lösz, mely itt kb. 6—8 m vas-

tagságban fejldött ki, eltakai'j'". Sajnos, ebbl a szelvénybl idm
rövidsége miatt igen keveset gyjthettem. Mikrofannára is csak
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három réteget vizsgált meg belle ]\I a j z o n L., neki segítségéért

e helyen is hálás köszönetemet l‘e.iezem ki. Az 5-ös réteg édesvízi

fannája arra utal, hogy itt is megvannak a Szalai által Pomázon
kimiitatott szárazföldi-édesvízi rétegek, melyeket ö már hajlandó
faunájuk alapján az aquitánienhe sorozni (34, 107 o.)

Az átmeneti rétegek egy njabh érdekes, de helyzetét illetleg

egyelre még kérdéses kifejldését ismerhetjük meg a 131 mp.-tal

jelzett. Hunka nev dombtól ÉNY-ra. A Sztelin-patak baloldalán

haladó mélyntnak els johhfelé elágazó árkában, az elágazástól kh.

200 m-re találunk egy kis jóvizü forrást. Itt kettéválik az árok,

a baloldali ág rövid, a jobboldali ellenben felhnzódik egészen a

Kadacsiics lábáig. A baloldali rövid árokban kapjuk meg a durva
kvareitkaviesos, anómiás-ostreás rétegeket.

A szelvény almiról felfelé a következ: 1. sárga csillámos

homok, kemény homokköpadokkal, melyeken igen jól mérhet a
13—14'^-s és 10—15°-os dlés. Ez a homok, mely ezen. a vidéken
általában 8—10 m vastagsá.gban fejldött ki, a pectuncnlusos
homokcsíkokkal szokott elfordulni. Felette 2. niikrofannát tartal-

mazó, lignitnyomos, homokos agyagréter települ. Iszapolási mara-
dékából kikerült mikrofannája a következ; Noniouina depressulfi

W. J., Noniouina conintintis d’O r b., ostracoda és echimts-tnk. 3.

Szürke, repedezett, finom, homokos agyag, mely elég gazdag
mikrofannában; VlrgnUna scJireihersiana C z j z., Nonionhifi cotn-

munis d’ 0 ] 1)., Discorhina rosítcea d’ 0 r b., Btdiniiiw elongata

d’Orb., Glohigerino buloidcs d’ 0 r b., Tnincotid 'nh't lobatula W.
J., PoJíjmorph'ma grannlosa E g g e r., BoUvina punctata d’Orb.,
Heterolepa duteniplei d’Orb., Noutonlna depressula W. J.,

Lagena gmciUiwa S e g n e n z a, VcrneuUina spinidosa R s .s., ostra-

codák és cch\nns-i\\k gyakoriak. A feltárást egy darabon törmelék

fedi el, majd a 4. számi'i, durva kvareitkaviesos, anomiás-ostreás ka-

vics következik. Ez, tekintve kavicsos kifejldését és azt. hogy ten-

geri alakok mellett sok bemosott fels oligocén brack fajt is tar-

talmaz a tenger rövid behatolásáról tanúskodik. Ennek a behatoló

])arti kifejldés rétegtani helyzete még bizonytalan. A kérdés eldön-

tését még nehezíti, hogy sehol a környéken hasonló kifejldés nem
található. Fannája ugyan inkább oligocén jelleg, rétegtani helyzete

azonban ai'ra utal, hogy annál fiatalabb. Esetleg a dnnabali)arti

durva anomiás rétegekkel azonosítható (68.). A kb. 1—1.50 m vastag
réteg fannája a következ; Potoniides (Tgmpanotomus) snbmargarUn-
ceus B r a u )>., Pót. (Tympanotom ns) margarliaceus B r o c c. var. cyl-

carafum G r a t. (koptatott töredék), Nofico heUcina B r o c c., Fusus
sp., Nerit'nia plcfa Fér. (koptatott), Pleurotoma (Dr'dlia) cf. pusfu-

lafa Brocc., Corbidn carinata T) n j. (kissé koptatott), Cyrena se-

piisfriafa 1) e s h. (koptatott), Joldia sp., Pectiwcnius pdosus L i n n e.,

PecfuncuJus s]).. Congeria sp. (koi)tatott), Osfrea sp. (sok). Arca
(Anadara) d'duvii Lám., Cyprina cf. rotundata A. Braun, (kop-

tatott), Annmia cphtpplnm L. var. (sok), Pyndn sp., bryozoa, ostra-

coda, echinus-iük.

A Hidegvizek völgyének fels részén található kis szelvény
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arra derít fényt, hogy a pectunenlnsos rétegek nem mindig feksze-

nek közvetlenül a cyrénás agyagokon, hanem azok felett magasabb
színtekh'en is megtalálhatók. Valószínleg itt is nem csak egy, ha-

nem több pectunenlnsos réteg települ az uralkodó, vastag, sárga ho-

mok és brack faunákat tartalmazó agyagok közé. Ezt tapasztaltam

a Ma.izoii L.-val 1935. évben tett kirándulásunk alkalmával a Pomáz-
tól É-ra fekv Messelja-hegy É-i lábánál húzódó vízmosásban. A
gyenge vertikális mozgásokra is nagyon ersen reagáló partközcli

életterek heteró]iikus és izói)ikus fáei(>seknek egész tömegét hozták

létre, ennek a körülménynek trila,idonítható az a zrzavar, amely
a részletesebb szintezést és párhuzamosítást a fels oligocén és át-

meneti (aquitánien) rétegeken helül nehézzé teszi, mondhatnánk
megakadályozza. A Nyerges DK-i 39(1.4 mp.-tal jelzett esi'icsától K-re
kb. 300 m távolságban kezd bevágódni a Hidegvizek völgyében ÉNY
—DK-i irányban húzódó vízmosás. A vízmosás elején a fels oligo-

cén rétegek következ szelvénye állajn'tható meg: 1. legalul az elég

vastag sárga, csili ámos homok, benne kemény homokk-paddal, 2.

felette 30 cm vastag Pectiinculus obovatust tartalmazó kavicsos ho-

mok következik. Ez tehát itt — ellentétben a boldogtanyái szelvény-

nyel — a vastag homok felett települ. Belle a következ faunát
sikerült meghatározni: Cardiitm thunense Mayer — E i m a r., Cy-
reim semistrinfa 1) e s h., Psainmohia cf. profracfy Mayer— E i-

m a r., Anomln cphlpplum L. var., Pectiaicidns sp., Léda (Joldia)

variáns W o 1 f., Cypripa sp. 3. Eedjükhen 40 cm szürke, homokos
agyag telejiül. Makrofauna nincsen henne, de iszapolási ninradéká-
bcl a következ mikrofauna került el: Popdia heccarii L., Nonio-
nina depressida W. J., osfracodák és ecúb/;/.s-tüskék. 4. 50 cm kék
agyag. Ennek fedjében 5. 80 cm világosszürke kavicsos homok te-

lepül. A további feltárást a törmelék elfedi.

Ugyancsak ebben a vízmosásban lefelé haladva kb. 250 m tá-

volságban az els feltárástól kapjuk meg a potamideses rétegeket.

1. A legalsó réteg szürke, homokos agyag, melybl a következ
mikrofauna került el: Nonionina depressida W. J., Globic/erinn
huUoides d’ 0 r b., osfracodák, szivacs! fik. 2. 8—10 m vastag, finom,
sárga, csillámos homok, benne 30—40 cm vastag homokkpad, me-
lyen jól mérhet a 14^ 18"-os dlés. Iszapolási maradékából kikerült:
Konioninn depressida W. J., és szivacsfíík. 3. Majd egy vékonyabb,
kb. 1 m vastag, szürke, limonittól i'ozsdafoltos agyag következik,
melyben egy osfracodáf találtam. 4. Erre telei)ül a 30—50 cm vas-
tag, ökölnyi nagy kvarcitkavicsokat tartalmazó potamideses agyag.
Jellegzetes féligsósvízi kövületeibl a következ alakokat sikerült
meghatározni: Potaniides (Tynipanofonius) viarcjarifacens B r o c c,.

Pof. (Tynrpanotomus) maryarifaceus B r o c c. var. calcaratum
G r a t., Pof. (Tynipanotomiis) subniargarifaceus A. Braun., Pire-
nella plicafus B r u g., Bnccinmn fhirli G ü m b., Nerita picty Fér.,
Melanopsis hantkeni H o f., Cythereix sp. 5. Fedjükben világos, ösz-
szeálló, csillamos homokot találunk. Innen egy Miliolina sp., echinus-
tk és egy vastag héjú Osfrea sp. került ki. Ugyanezeket a potami-
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deses rétegeket kicsit feljebb és egy mellékárokban is megtalálhat-
juk, itt az elbbihez hasonló kövületeket sikerült gyüjtenem.

Az árokban lefelé haladva valószínleg egy vet következté-

ben i'ijból megkapjuk a pectunciilusos rétegeket. Egynéhány kihul-

lott rossz töred'díet sikerült innen gyüjtenem: Pectunculus s]n, Arca
(Anadara) cf. dilnvii Lám., Aiioniia cphippium L. var. Az iszapo-

lási maradékban azonban elég gazdag mikrofauna volt: Hétérlepa
dufeniplei d’ O r b., Discorbhia rosacea d’ 0 r b., Xonionhia commu-
iiis d’ O r b., fíofalla hecearii L., Polpmorph'mn sp., Polystomelln
rnaeella F.—]\I., BuUmina pupoides d’ O r b., szicacstíí. Xem messze
innen egy ÉXY—DK irányi! vet a következ rögrészletet levetette

úgy, hogy alsó szakaszában a vízmosás andezittufákba és konglo-
merátokba vágódott be.

Érdekes fáciest ismertet M a j z o n L. (58, 14 o.) a boldog-
tanyái vízmosás fels szakaszában. Itt a vastag mytilusos homokok
felett megkajijuk a levéllenyoniatos és vékony gipszcsikot tartal-

mazó agyagrétegeket. Ezen fels, szárazföldi rétegek szépen párhu-
z^mosíthatók a Sztelin-])atak mélyútjából az elzekben közölt édes-

vízi és levéllenyoniatos szárazföldi rétegekkel.

A Hunka-donibtól (131 mp.) kiinduló és a Kadaesúes (288.(1

mp.) lábáig bevágódott vízmosásban is végig kibukkannak a fels
oligoeéii rétegek, ezeket fleg a jellegzetes, sárga, esillámos homo-
kok képviselik. iTalálhatók azonkívül egyedszámban rendesen sok

foraminiferát tartalmazó finom, barnás, homokos agyagok és véko-

nyabb agyagcsíkok is, melyek a homokokkal váltakozva települnek.

Az árok ÉXY-i vége felé a potamideses agyagok kerülnek napvi-

lágra, melybl kis faunát sikerült gyjteni: PotamUles (Tpmpano-
tonius) wargarifaceus B r o c c. var. colcaration G r a t.. Pót. (Tjjm-

pauotontns) síibaiargaritaeens A. B r a u n., Pirenella plicattis B r u g.,

Cyrena semistriatn D e s h.. st reá sp. Az iszapolási maradékból nem
került ki mikrofauna.

A Sztelin-patak medi’ében felfelé haladva az országút hídjától

kb. 800 m-t .számítva, a meredek völgy D-i oldalában, egy kis ház

mögötti bevágásban kapjuk meg újból a fels oligocén rétegeket.

A feltárásban észlelhet legalsó réteg 1. a fels oligocén csoportban

ugyancsak gyakori rejiedezett, szürke, homokos agyag. Ennek isza-

polási maradéka a következ mikrofaunát tartalmazta: Rotálta bec-

earii, Xonioit'ma ro}H))iH)>is d’ O r b., \nnio)iina depressuJa W. J..

Globigertna buUoides d’O r b., Virgidiiia subsquamosa E g g e r., ostra-

eodák és ecí/?a.s-tk. Erre települ 2. egy 30 cm vastag, fínomszem,
barnássárga, kövületben dús, esillámos homok, mely gazdag fels
oligocén jelleg, inkább féligsós jelleg kövületeket tartalmaz: Pec-

tunculus angusticostatus Lám., Pectunculus obovatus Lám. (apró),

Pectunculus sp., Pectunculus pdosiis Linné., Potamides (T)jmpa-

notomus) tngrgaritaceus B r o c c.. Pirenella pUcatus B r u g. var.

interniedia S a n d b., Pirenella plicatus B r u g. (sok), lYmas chlat-

rata Duj. var. (ajiró), Venus chlatrata D u j. (apró), Cyrdium cin-

gulatuni G 1 d f., Anoniia epliippiuni L. var. (elég sok). Arca (Ana-

dara) dtluvii Lám., Katica helicina B r o e c. (apró), Keritina picta
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F e r. (apró), Cjtjrow semistriafo I) e s In, Ostrea cf. aghicnsls T o n r n.

jMikrofaima: fíotalia beccnrü L., Globigerina bulloides d’ 0 r 1).,

TruncatuUng haidiugcrU d’ 0 r b., szivacstük. Itt kevert tengeri és

brack faunával van dolgunk, ennek elemei közt a féligsós fajok na-

gyobb egyedszánnikkal uralkodnak, míg a tengeriek törjje alakok

és ritkábbak. Azután 3. 50 em vastag, szürkésfehér, csillámos bomok
települ, melynek iszapolási maradékából szegényes mikrofanna és

apró Cardium sp.-ek kerültek el. Mikrofanna; Rotolia beccarii L.,

Truncatidlna InddlngerU d’ O r b., Nonionbia depressufa W. J., Glo-

bigerhio sp., Ostracoda. 4. Felette települ 30 em vastag, finom, össze-

álló, sárgásbarna, csillámos homok, melyben néhány nagy megha-
tározhatatlan Ostrea sp.-en kívül még kagylótöredékek találhatók.

Iszapolási maradékából szivacstk kerültek ki. 5. Végül a legfels

réteg kékesszürke plasztikus agyag, ez elég bven tartalmazza a jel-

legzetes szegényes mikrofaunát: fíotaUa beccorü K, Nonioninn com-
nninis d’ 0 r b., Nouionina depressula AV. J., Virgul'nia schreiber-

siana C z j z ., Polgtnorphina gibba d’ 0 r b., Políjsfomella strinto-

punctata F. M., ostracoda (sok), echhias-tü (sok), haln.szótüske. Maj-
zon innen említ egy új Tnrrd'nia fajt is (66). Ebben a szelvényben

is nagyon jól látható a fels oligocén lagnnáris rétegeinek változa-

tossága.

Az említett helytl kb. 250 m-rel feljebl) a mederben kékes-

szürke agyagot mos ki a patak, az agyag iszapolási maradékából
Rotálta beccarU-i és ech'wus-tökQÍ sikerült kapni. A fedjükben
lev sárgásbarna foltos, kékesszürke agyagból már valamivel gaz-

dagabb mikrofanna került ki: Rotalia beccarii L., Gtobiger'nia bid-

loides d’ 0 r b., Nouionina depressula W.J., echinns-iük, ostracoda.

Feljebb haladva egy DNY—ÉK-i irányú vet mentén lezökkenve
megkapjuk a burdigálien rétegeket, melyeknek itt megfigvelhet
szép feltárását Ma jzon L. (58, 25 o.) ismerteti. Itt figyelhetk meg
az átmeneti rétegek legmagasabb szintjei a l)urdigálien anomiás
homok alatt. Legalul kapjuk meg a kékesszürke, kemény homokos
agyagot. Felette sárgás, homokos agyag települ. Mindkettben a szo-

kásos szegény mikrofanna található: Virgulina schreibersiana

Czjz., Discorbina rosacea d’Orb., Rotalia beccarii L., Nonionina
ccmimunis d’Orb., Nonionina depressula W. J., Polgstomella erispa

L., echínns-tüskék, ostracodák. Reájuk települnek a néhol fejnagy-
ságú kavicsos — nagy ostreákat tartalmazó — l)etelepülésekkel tar-

kított anomiás homokok. Ez utóbbiakban nyoma sincsen a fels
oligocén és átmeneti rétegekben majdnem mindenhol megtalálható
szegényes mikrofaunának. Itt is ki kell emelnem, hogy a foramini-
ferás (aquitanien) homokos agyagok és a burdigálien anomiás ho-

mokok közt sem dlési, sem települési, csupán kifejldésbeli disz-

kordaiiciát lehet észlelni. Tehát az üledékképzdés nem szakadt meg,
csupán más körülmények között folytatódott.

A Pismány D-i lejtjén ásott kútban is megkai)ták a brack
potamideses rétegeket. Sajnos ennek a kútnak szelvényét csak a
hányón gyjtött minták és a kútmester bemondása alapján tiidtam

megszerkeszteni.
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G. 50 cm nyirok és termföld.
5. 27 m andezittnfa és koiifílomerát rétcfíek.

4. 50 cm lapillis rétcjí (kövületmentes).
3. 4.30 m sárga kavicsos homok.
3. 2.50 m zöld agyagos homok.
1. Iáit feneke: kék i)otamideses agyag.
A legalsó kék agyagból a következ hrack faunát sikerült

meghatározni: Cjjrcna sewistrlnta 1) e s h., C/jfherea cf. hicrassafa
S o w., CíjfJierea heijrichl S e m p., Potamides (Tjjmpanotom}is) mar-
gnrifaceus B r o c c., Mehniopsis Jwiifkeni H o f., Neritiua picta Fér,
Vulsella sp., Congerin acpiifoHica A n ú r u s o w.X'ongeria bnsferofi

Desh., Ostrea cf. digitolina B n h., Anoniia ephlpp’nim Tj. var., s-
it ea sp., líotídia heccarii L., Notiionina umhUicafula Montagn.,
Aottionina depressula W. J., osfraeoda, (a foraminiferák igen aprók),
növi nylenyomatok. A 2. szánni rétegbl csak mikrofanna került ki:

líoialia heccarii L., Glohigeritha bidloidcs d’ O r h., Nodosaria sp.,

apró ])irit szemek. E felett már a hnrdigálien anomiás homokokhoz
tartozó durvább homokok következnek, melyek elég nagy számban
tartalmaznak szivacs tükét.

A fels oligocén — átmeneti rétegeket az Öregvíz-patak med-
rében is megtalálhat.ink. Az erdészlaktól kb. 1700 m-rel felfelé ha-

ladva a patak medréban egy vet felhozza a lignitnyomos, szürke,

homokos agyagokat, melyeknek mikrofannája még fels oligocénre,

ill. aqnitánienre ntal: BofaJia heccarii L., Notiionina coin tnunis

d' 0 r 1)., Notiionina depressula \N. J., Pol ijmorphina gihba d’ 0 r h.,

Bolivina puncfata d’ 0 r h., Notiionina iinibilicatula Montagn.,
Globigerina bidloidcs d’

O

r h., osfraeoda, ecJiiiiiis-íiWi.

A Khegy K-i lejtjébe hevágódott vízmosásokban is minde-
nütt kilnijnak a fels oligocén rétegekhez tartozó csillámos homokok,
repedezett, finom, homokos agyagok és vékonyabb, plasztikus agyag-
rétegek. De itt annyira rosszak a feltárási viszonyok, hogy a tele-

l)ülés körülményeire nem nynjtanak felvilágosítást. Ennek a köröl-

niénynek tulajdonítható, hogy az aqnitánien édesvízi-szárazföldi ré-

tegeket itt nem sikerült megtalálni. Több agyagból és homokból si-

került a szokásos szegényes mikrofannát megkapni. A 227 mp.-tól

a Khegy felé vezet mélyúthan NY-i irányban kh. 300 m-re flnmn,

kissé összeálló csillámos homokból a következ mikrofanna került

ki: Botaiia heccarii L., Discorbina rosacea d’ O r h., Notiionina coni-

tnnnis d’Orh., Notiionina depressula Mv J., Globigerina buUoides

d’ O r 1)., Bolirina punctafa d’ O r h., Cassidulitia subglobosa B r a d y.,

Notiionina utnbilicaf ida Montagn., Nodosaria sp., Polymorphina
sororia Rss., osfraeoda. A Khegy 3GG.2 mp.-nak haladó árok végé-

han található szürke, csillámos, agyagos homokból: Notiionina de-

pressufa Ni. J., GJobigerina bidloidcs d’Orh., Bofalia heccarii L.,

o.sfracoda és echitiusAük kerültek ki. A K-i lejt 194.2 mp.-tól ÉK-re
a második vízmosás barnásszürke homokos agyagja a következ ala-

kokat tartalmazza: Bofalia heccarii L, Virgiditia schreibersigna

C z j z., Notiionina cotntnutiis d’ 0 r h., Notiionina depressxda \V. J.,

osfracodák, eckinus-tnk. A 194.2 mp.-tól K-re fekv els vízmosás
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sárgásbarna, linionittal csíkozott homokos agyagjából: Buliniinn

elongata d’ 0 r b., Rofalia bcccnrii L., VirgnUna schreibersiano

Czjz., Noiiiouhui depressida \Y. J., Globlgerhw buUoides d’ O r b.,

Pohjniorph'uia compressa d’ 0 r b., Folginorphing gibba d’ O r b.,

ostracoda, echhius-ti'i kerültek ki. ^lajzon innen is említi az fij Tur-

rdino fajt (66). Ezen utóbbi rétegek felett 20—30 cm vastag osztri-

gás pad települ.

A pomázi Khegyrl már Kocb A. is említ egy szegényes

foraminifera faunát (77, 163 o., 4, 30 o.).

A Khegytl ÉXY-ra bevágódott Cseresznyés-árokban hoz fel

egy DNY—ÉK-i irányú vet fels oligocén korú rétegeket. Kimál-

lott Pgrencihi pPteafus és Cythera sp. töredékek jelzik, hogy itt is

a jellegzetes brack potamideses rétegekkel van dolgunk. Ugyancsak
innen került el egy Turifella cf. sandbergeri Ma y.—E y m-t tar-

talmazó homokk darab.

A Szentendre környéki fels oligocén—aquitanien rétegek fej-

ldésmenete a következ képet mutatja. A cyrénás agyagok félig-

sósvízi faunája, valamint az azokban fellép lignitcsíkok a fels
oligocén tenger elsekélyesedését, kiédesedését és esetleg rövid ideig

tartó teljes kiemelkedését rögzítik le. A cyrénás agyagokra települ
vékony iiectnnculusos homokok rövid ideig tartó ingressziókat örö-

kítenek meg, melyek az uralkodó kiédesed beltenger uralmát idn-
ként meg-megzavarták. Ezen, a part oszcillábi mozgásait tükröz
tengeri rétegeket Pomáz és Leány fain területén is észlelték (58, 34).

A pectunculusos homokok helyzetét azon1)an — tekintve alárendelt

és lencsés települési viszonyaikat (ami több szelvényben is kitnik),

tekintve továbl)á, hogy még magasabb szintekben (a vastag sárga
homokok felett) is alkotnak vékony betelepüléseket — nem rögzít-

hetjük le a cyrénás agyagok felett. Sokszor — így legjobban Pomá-
zon — figyelhet meg, hogy egymás feUtt ismétldve jelennek meg
a pectunculusos homokok. Ezért fejldéstörténeti görbémen a pec-

tuncnlnsos bomokbeteleiniléseknek megfelelen két süllyed fázist

vettem fel. Ugyanezt az alárendelt, lencsés kifejldést tapasztalta

Földvári a bia—tétény platón (48, 37. o.). Egy második regresszív

fázisnak nyomait észlelhetjük a Sztelin-patak mélyóitjából ismer-
tetett szelvény édesvízi rétegeiben és levéllenyomatos agyagjaiban.
Ezen regresszív fázis nyomait a boldogtanyái mytilusos homok fe-

djében található levéllenyomatos és gipszeres agyagokban, azon-
kívül a Szalay által ismertetett pomázi édesvízi—szárazföldi réte-

gekben is megkapjuk (34, 107. o.). Ugyancsak ezekkel párlmzamo-
síthatók a városligeti artézi kútban (71) és a II. számú városligeti
kút elkészít fúrásaiban Földvári által kimutatott (69) 20 m vastag
édesvízi rétegek. Ezek a szárazföldi rétegek, akárcsak a pectnncu-
lusos homokok, nem egyönteten fejldtek ki, hanem lencsésen és
egymás felett. Ez az ilyen parti lagunáris üledékeknél természetes
is. Ezeket a szárazföldi—'édesvízi rétegeket és a felettük települ,
eddig a rossz feltárási Aszonyok következtében bvebben nem ta-

nulmányozható, gyéren foraminiferákat tartalmazó rétegeket, vala-
mint a sztelinpataki mélyút szelvényében ismertetett Cardhini sp.-t
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és Tellino sp.-t tartalmazó rétegeket vehetjük aquitániennek, ille-

tleg átmeneti rétegeknek. A határ lefelé nem éles, de tekintve,

hogy az ilyen partközeli, változatos, számtalan fáciest létrehozó

élettereknél ez várható is, meg kell vele elégednünk. Mivel a cyré-

nás agyagokkal kezdd rétegsor egészen a helvécien—tortonien an-

dezit ernpeiós idszak ntán bekövetkezett végleges kiemelkedésig
teljes, és az egyes korhatárok csak kifejldésbeli diszkordanciák és

faunák alapján vonhatók meg, el kell vetnünk azt a feltevést, hogy
a salgótarjáni aquitánien szárazföldi periódusának itt is pusztulás
okozta hézag felelne meg (37, 304 o.). Készleges és rövid ideig tartó

kiemelkedés ugyan itt is tapasztalható, de ez a rétegsorban nem
okozott hézagot.

A fels oligocén—aquitánien lagunáris periódust a burdigá-
lien tenger határozott transzgeressziója követte. A határ elég éles,

de sem ülepedési, vagy dlési diszkordancia nem észlelhet. Csupán
a fácies hirtelen változása utal arra, hogy már egészen más körül-

mények között lerakódott rétegekkel van dolgunk. A brack, homo-
kos-agyagos, foraminiferákat tartalmazó rétegeket anomiás-ostreás
homokok váltják fel. Az élettér változását a mikrofauna is megérezte.

A fels oligocén—átmeneti rétegekben mindenütt mekapjuk a jelleg-

zetes szegényes mikrofaunát, ezzel szemben az anomiás homokokban
vagy teljesen hiányzik, vagy egynéhány koptatott, valószínleg át-

mosott példány képviseli, a szivacstk viszont elég gyakoriak. A
mikrofannának ezen élettér változásokkal szemben tapasztalt érzé“-

kenységét, mit IMajzon a kattien és a rupélien rétegeknél vett észre

(66), Szentendre környékén az átmeneti és hurdigálien rtegek közti

határ megvonásánál nagyon jól használhatjuk. Természetesen ez a
módszer csak szkehh, ill. egyöntet fejldést mutató területeken

alkalmazható sikerrel.

A Hunka-domb mögötti ostreás-anomiás kavicsokat illeten,

vsak annyit szeretnék megjegyezni, hogy bizonytalan korukra való

tekintettel, fejldésmeneti görbémen szaggatott vonallal jelöltem meg
ket az aquitánien fels részében, ahová a jelenlegi tudásunk alap-

ján beilleszthetk.

A fels oligocén—átmeneti rétegek vastagsága a cyrénás agya-

goktól számítva kb. 40—50 m-nek vehet.

BnrdigáUcn.

A hurdigálien általában durvább, sokszor ököl, st fejnngy-

ságii kavicsos betelepüléseket tartalmazó rétegsorának legszebb szte-

linpataki feltárását Majzon L. ismertette. Ö említi (58, 25. o.),

hogy az alsó miocén anomiás homokok megegyez dléssel települ-

nek az átmeneti foraminiferás homokos agyagokra. A határ csak

kifejldés, illetve kövületek alapján húzható meg.
Hasonló homokos-kavicsos rétegeket, melyek helyenkint ano-

miákat és ostreákat is tartalmaznak, de mikrofaunát nem, több ki-

sebb feltárásban sikerült megkapni. így az Öregvíz-patak medré-
ben az eddig fels oligocénnek vett kékesszürke agyagokat és ka-
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vicsos homokrétegeket vehetjük burdigálieniiek. Jó feltárásban kap-

juk meg az anomiás homokokat és a felettük települ pectenes ho-

mokköveket a Pismáuy K-i oldalába vágódott vízmosásban. Errl
a feltárásról már Peters is megemlékezik (2, 509 o.) és az akkori fel-

fogásnak megfelelen a lajtamészkövekkel azonosítja azokat. Majd
Koch A. ír róluk (9, 55 o.) s gazdag faunát határoz meg bellük,

melynek alapján a gaudendorfi rétegekkel azonosítja a szelvény-

nek úgy a 6-os, mint a 7-es rétegeit.

8. 80 cm sárga csillámos, kevés tufaanyagot is tartalmazó ho-

mok, kemény homokk paddal.

7. 2 m lapillis, kövületben diis réteg.

6. 1 m laza, meszes kötanyagii pectenes homokk, lencsés és

gömbölyíi homokk konkréciókkal.

5. 50 cm szürke homok.
4. 2—3 m kemény szürke agyagos homok, anomiákkal.

3. 0.80—1 m sárga homok.
2. 50 cm kemény homokk pad.

1. fekv: szürke, agyagos homok.
Az átmeneti rétegek ehl)en a szelvényben már nem bukkannak

a felszínre, mert azokat egy DNY—ÉK-i irányvi vet lezökkentette.

A 4-es rétegbl, eltekintve az anomiáktól, más kövület nem körült

el. A 6-os pectenes réteg már elég gazdag faunát tartalmaz. Isza-

polási maradékából számos szivacstvel együtt elkerült még: Hefe-

rolepa diitemplel d’ 0 r b., mégpedig elég nagy egyedszámhan. 'Terü-

letemen ez az egyetlen miocén réteg, mely foraminiférákat is tar-

talmaz. Meghatározott fauna a következ: Aequlpecten scabrellus

L a m., Aequlpecteyi scabrellus L a m. var., Pecten sp.. Cyllene des-

noyeris B a s t., Lucina (Loripes) dujardiui D e s h. (sok), Douax
(Paradonax) frausversa D e s h., Spondíjlus ef. gyederopus Linné.,
Spondylus sp., Soleu sp., Balauus concovus Broun., Balauus sp.

(sok), egyes korall. A fauna parti jelleg, különösen a sok balauus
utal erre. Az erre konkordánsan települ 7-es számú lapillis réteget

már faunája és a benne található, a f andezit-kitörés kezdetét jelz
andezit-lapillik alapján a helvécienhe sorozhatjiik, reá tehát majd
késbb térünk ki. A pectenes homokk vízszintes elterjedése Szent-

endre környékén elég nagy. Ha nem is kövületes kifejldésben, de
majdnem mindenütt megtalálható az anomiás homok felett. A Pis-

mány környékén — úgy látszik — kövületesen csak a fent említett

helyen fejldött ki, mert úgy a tle kh. 300 m-re ásott kúthan, mint
a Sztelin-patakhan már csak az e szintnek megfelel kövületmentes
durva homokot észlelhetjük. Viszont a sztelinpataki mélyúthan és

a Sziklás-patak fels szakaszában már egyes pectenes homokk da-

rabokat lehet találni. Az Öregvíz medrében, a Mélymocsártól kh.

300 m-rel NY-ra ugyancsak a pectenes homokkövekkel azonosítható
6 m vastag durva, meszes kötanyagii homokkövet tár fel a patak,
ez fels részében tufatartalmú lesz, majd legfelül finom, fehér, tu-

fás homok és fehér tufa települ reá.

Kis szelvényben kapjuk meg a burdigálien rétegeket a K-
hegy K-i lejtjén, a 117 mp.-tól a vízmosásban lefelé haladva kh.
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625 in távolságra. A barnássárga aquitánien homokos agyagokra
települ konkordánsan az ostreákat tartalmazó durva kavicsos ho-

mok, ez — habár anomiák nem kerültek el belle — kzettani ki-

fejldése és az iszapolási maradékában talált szivacstk alapján az

anomiás homokkal párhuzamosíthatók. Erre az 5 m vastag homokra
iifíyancsak konkordánsan települ az 1 m vastag meszes kötanyagú
pectenes homokk. Tufa anyagot vagy andezit lapilliket ez utóbbiak
nem tartalmaznak. Ellenben gyakoriak az ökölnyi kvarcit-kavicsok.

Szegényes fauna került ki belle: Aeqmpecten scabrellus Lám.
(sok), Pecten sp. (sok), Terehratula hocrnesi S u e s s. A fed rétege-

ket eltakarja a törmelék.

Nem messze ettl a lelhelytl, a 252 mp.-tól D-re kb. 200 m-rel,

egy kis L—DNY-i irányban lefutó vízmosásban szintén kibi'ivik a
pectenes homokk. Feküje nem látszik, viszont fedjében megkap-
juk a már helvécienbe tartozó lapillis rétegeket. Ez utóbbiak itt

nem tartalmaznak kövületeket. A pectenes homokkbl a következ
fajokat sikerült gyjteni: Aeqmpecten cf. scabrellus Lám., sok meg-
határozhatatlan pecten töredék, Osfrea sp.. Balamis perforatus
B r u g. A Khegy K-i oldalálian egy kút hányójárói az andezit tu-

fák feküjébl is elkerült számos balanusszal tömött tufamente.s.

kvarcitkavics, ezek a pectenes színt jelenlétérl tanúskodnak. Akár-
csak a pismányi elfordulás, ez is litorális kifejldés. Az eddigi
irodalomban a pectenes homokkövek Szentendre környéki elfordu-
lásáról nem volt szó. Hajlandó vagyok azt hinni, hogy Koeli A.

(9, 48 o.) briozoás meszei tnlajdonképen ezek a pectenes homokkövek,
melyeklien nem sikerült egyetlen egy briozoát sem felfedezni. Brio-

zoás mészkövet pedig nem találtam Szentendre környékén.

A burdigálienbe sorozott anomiás homokok és pectenes ho-

mokkövek határozottan tanúsítják a tenger elnyomulását. A nvu-
godt beltengeri üledékcsoportot felváltja az ers tengennozgásokra
utaló és tiszta sósvízi faunákat tartalmazó litorális zónában lerakó-

dott burdigálien rétegsor. A dunabalparti anomiás kavicsokkal és

pectenes rétegekkel jól párhuzamosítható, habár az itteniek azoknál
jóval vékonyabb kifejldésnek. Az anomiás homokok és pectenes

homokkövek együttes Avastagsága itt nem több, mint 8—10 m. Ez a

vastagság íNY-felé a transzgresszió határa felé A'alószínleg még
csökken. A burdigálien rétegek NY-i irányban való elterjedését —
tekintve, hogy az már területemen kÍAÜil esett — nem Amit módom-
ban felkutatni. A burdigálien fels határa a lapillis és tufás, hel-

véeien faunát tartalmazó rétegekkel élesen elhatárolható. Ülepedési

Amgy szögdiszkordancia ezen határnál sem észlelhet. A rétegek li-

torális faunája, a kzetanyag durvasága, a fekAm rétegekbl bemo-

sott kövületek mind arra utalnak, hogy a part egészen közel hú-

zódhatott. Horusitzky F., Vendl A. adatai nyomán (60, 332. o.) a
burdigálien tenger NY-i iránylian Pilisszentlászlón túl benyúló ki-

édesed öblérl ír. Ezt az sföldrajzi térképet annyiban kell módo-
sítanunk, hogy az általa a Duna balpartjára tett tengeri Pecten

pfacscabriusculusos rétegek határát Szentendrén tiil NY-ra eltol-

hatjuk, mert hiszen itt mindenütt megvannak, ha nem is nagy Avas-
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tagságban a tengeri pectenes rétegek. Hogy aztán meddig nyúlik

ez a bnrdigálien „Szentendrei-öböl”, azt majd a további felvételek

fogják kideríteni.

Helvécien.

Három különböz kifejldcs helvécien fannát sikerült Szent-

endre környékén találni. Az els a bnrdigálien fejezetben már is-

mertetett pismányi szelvény andezit-la])illis parti konglomerátja és

a felette települ sárga tnfás homok. Ezek fanna szerint és rétegtani
alapon helvéciennek vehetk. Ezen réteg a kvarcit kavicsok mellett

sok hólyagos piroxén-andezjt lapillit tartalmaz. A hnllámverés által

gömhölynre koptatott kavicsok, a kövületek töredezettsége, kopta-
tottsága, valamint nagy tömegük arra utalnak, hogy egy, a hnllám-
verés zónájában keletkezett, helyi, összemosott kifejldéssel van dol-

gunk. Ví.zszíntes elterjedésük nagyon korlátolt. Felfelé a vízmosás-

ban kiékeldik és ÉK-re a Pismány K-i oldalában is csak kb. 500 m
távolságra nyomozható. A pismányi kiithan, mely kb. 300 m távol-

ságiján van innen, már kövületmentes az andezittnfa csoport leg-

alsó rétegét alkotó lapillis konglomerát. Innen, az elzekben közölt

szelvény 7-es szánná rétegébl a következ alakok kerültek ki; Fro-
foma chated ralis H r o n g. (gyakori). Natica josephina H i s s o., Ayi-

cyUaria glandiformis Lám. (ersen kojjtatott), Dentdncwa cf. pcr-

solida S a c c., Luciiia (Divaricella) divaricafa. L. var. oninla A g.,

Lucina (Loripes) dujardini H e s h. (sok), Chione (Clcnishiclla) hai-

dingerii H o e r n e s., Donax (Paradonax) trnnsvcrsa H e s h., SoJen
marginafus Pult., Soleu sp., J'enus (Clausinella) hasteroti D e s h.,

Dosinia hipinus Linné., Capsa lacunosn C h e m., Arca (Anadara)
dilluvii Lám., Cyrena broagniarti Bast. (koptatott), Pecfinicidus

cf. hiwaculato P o 1 i. (ko])tatott), Cyrciia cf. semistriata H e s h. (kop-

tatott), Pechmcidus sp. (koptatott). streá sp. (koi)tatott), Bídanus
perforatus B r n g. (sok), egyes koraitok (gyakoriak), cápafogak.

Hasonló, sajnos meghatározhatatlan töredékeket tartalmazó,

lapillis, kövületes rétegek bnkkannak ki még a Hidegvizek völgyé-

nek alsó szakaszán, a Szentendre—visegrádi országút mellett fekv
Határcsárdától NY-ra fekv andezittnfa bányában, ahol a legalsó

rétegek sorozhatók ide. Ezek is a f andezit ernpciós ciklus kezdeté-

vel rakódtak le.

A második kifejldés helyére M a j z o n L. hívta fel a figyelme-

met, melyet is késbb, értekezése megírása ntán vett észre, a Szte-

lin-patak jobboldali, általa leírt feltárásában (58, 25 o.). Itt az 5-ös

számú .sárgásszürke, agyagos, finom homokokljan sikerült egy kb.

2 ra széles és 25—30 cm vastag, laza, kövületes homokk lencsét ta-

lálnunk. Az aragonit héjú kagylóknak, sajnos, csak a kbelei ma-
radtak meg, ami azoknak meghatározását megnehezíti. Igen szépen

lehetett látni (t. i. a kövületes lencsét gyjtésünk folyamán már
teljesen kibányásztak) a laza litoriális üledékekben függleges be-

ásott életmódot folytató kagylók mai’adványait. Az anyag iszapo-

lási maradékából egy valószínleg átmosott ostracodát és egy szi-
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vacstt sikerült kapni. Kötanyaga nem meszes, hanem tufás, amit

a benne talált víztiszta kvarc dihexaéderek és biotitpikkelyek is ta-

núsítanak. Ez utóbbi elegyrészek esetleg arra utalnak, hogy itt da-

citos vagy riolitos tnfaanyag betelepülésrl lehet szó. Innen a kö-

vetkez kövületek kerültek ki: Macira bucklandi D e f r., Lucina
(DivariceUa) divaricata L. var. oniata A g., Meretrix italica D e f r.,

Tapes sp.

A Kadacsúcs (288.6 nip.) DK-i lejtjén törmelékekbl kiniállva

egynéhány vastag héjú kagylótöredéket gyjtöttem a fehér tufás

homokból. Ezeket is azonosíthatjuk a sztelinpataki litorális, strand-

fácies helvécien rétegekkel.

A harmadik helvécien fauna a Nagy Csikóvár (517 mp.)-tól

K-re kh. 625 m-rel a Jóvizn-major felé viv dülút bevágásából ke-

rült ki. Errl a lelhelyrl, melyet Szalai talált meg, Noszky tesz

említést (65, 175. o.). Szálainak ezen a helyen is köszöne lemet feje-

zem ki, amiért szíves volt az általa gyjtött faunát rendelkezésemre
bocsájtani, hogy vele saját gyjtésemet kiegészíthessem. A kzet
durva, tufás anyagot is tartalmazó homok, mely tömve van törede-

zett, koptatott, de azért elég jómegtartásn kövületekkel. Iszapolási

maradékában gyakoriak a szivacstk, ritkán echinns-t is akad.

Az ugyancsak litoriális zóna hullámveréstl ersen koptatott fauná-

jából a következ alakokat sikerült meghatározni: Turitella tere-

brális L. var. gradata M e n k., Turitella cf. turris B a s t., Protoma
chatedralis B r o n g., Archimediella archhnedis B r o n g., Dendro-
comis cf. betulinoides Lám., Lithoconus mercati B r o c c., Pjjrula

(SpiriUa) rnsticida B a s t., Pgrula (Ficida) geometra Bors., Ceri-

thium cf. rubiginosum E i c h \v., Cerithium doUolum Brocc. var.,

Cerithium europeum May. var. acioninata S c h a f f., Pleurotoma
(ClavateUa) vuidobonensis P a r t s c h., AnciUaria glandiformxs
L a m., Nassa (Phrontis) basteroti M i c h 1. mnt. vasconiensis P e y r.,

Shnpulum heptagonum Brocc., Buccinum (JJzita) obiiqua H i 1 b.,

Ispidula claviila Lám., Solarium simplex Broun., Natica jose-

phina R i s s 0 ., Pectuncuhis sp.

A fauna a várpalotai helvécien alakokkal mutat legközelebbi

rokonságot. A réteg vastagsága nem több, mint 4—5 m. Fedjében
tufás fehér homok, majd fehér andezittufa települ. A kövületes ré-

teg vízszintes elterjedése valószínleg igen korlátolt, mert sehol a

környéken nem sikerült i'ijhól megtalálni ezeket. Itt nyilván helyi

jelleg, partmenti hullámverés által összemosol kövület-felhalmozó-

dásról van szó, akárcsak a pismányi helvécien lencsénél.

^Meglehetsen kétes eredet, hasonló kifejldés helvécienrl

vehetünk tudomást, ha elfogadjuk egy földmunkásnak az állítását,

aki a szentendrei kaszárnya földmnnkálatai közben kövületes réte-

get talált, az itt mindent befed dunahordalék alatt. Az általa itt

talált néhány helvécien kövületelem arra utal, hogy a Duna kavics-

rétegei alatt itt is megvannak a várpalotai kifejldés helvécien ré-

tegek. A következ alakok kerültek ki innen: Turitella turris Bast.
vax\ stazz,aneusis S a c c., Turitella turris Bast., Conus sp., Bi-

mella sp.
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A helvécien alsó határa elég jól ineghiizható a jellegzetes fau-

nákkal és az intenzív tufaszórás kezdetével. De már a fels határát

illetleg nincsen biztos támpontunk. A törtön tenger itt hiányz6
transzgresszlv rétegei és az andezittufák kövületszegénysége követ-

keztében a fels határ megluizása nehézségekbe ütközik. Minden-
esetre az andezittufák és a vastag fedkonglomerátok még helvé-

ciennek vehetk, tekintve a visegrádi, cserháti sth. analógiákat, ahol

a transzgresszlv törtön litorális és neritikus üledékek mindenütt a
f andezitkitöréshez tartozó rétegekre tele])ülnek. A helvét-torton

andezit erupciós ciklusával és azok rétegeivel hvehhen nem foglal-

kozunk, csupán néhány szelvényt ismerjünk meg, melyek alapján a

helvécien-tortonien határára vonatkozólag útmutatást kaphatunk.

Andezit erupciók idszaka.

Az andezittufa és konglomerát rétegek igen érdekes és átte-

kinthet szelvényét kapjuk meg a Sztelin-patak mély bevágásában.

A szelvény felülrl lefelé:

14. 2—4 m nagy, legömbölyített andezit- és andezittufa dara-

bokat tartalmazó, laza (átmosott) tufa.

13. 10 m fehér, finom szem, hiotit-amfiholandezittufa U*sak a
Pismány D-i lejtjénél van jól feltárva).

12. (i m ersen összecemeiitált nagy darabokat tartalmazó pi-

roxénes amfiholandezit konglomerát, vékony, finomabb szerkezet
csíkokkal. (Fed konglomerát, mely helyenkiut a környez hegye-
ken a 20—30 m vastagságot is eléri).

11. 3 m mállóit, helyeidvint kaolinosodott részeket tartalmazóv

világosszürke amfiholandezit tufa.
10. 4 m szürke, szemcsés, hiotitos piroxén-amfibolaudezittufa.

9. 1 m világos barnás, mállott, kaolinos fehér foltokkal tar-

kított hiotitos amfiholandezittufa.

8. 2 m durvaszem, szürke, hypersthéu-amfiholaudezittufar
benne 10 cm vastag lúzsaszín amfiholandezittufa csíkkal.

7. 2 m zöldesszürke, mállott, kaolinos gumókat tartalmazó
amfiholandezittufa.

ö. 80 cm finom szem, fehér, homokos amfibolandezittufa.

5. 1 ni zöldesszürke, homokos, fehér mállott részekkel tarkí-

tott piroxénes amfiholandezittufa.

4. 1.5 m fehér, savanyú horzsaköves hiotit-amfiholandezittufa.

3. 1 m finom horzsaköves, fehér homokos hiotit-amfihol-

andezittufa.

2. 1.5 m ersen mállott, világos zöldes, homokos, egyes helye-
ken gránát tartalmú, kvarc tartalmú, savanyú amfiholandezittufa.

1. 4 m helvécien, középfínom, tufás homok (dacit, riolittufal).

A 2-, 3-, 4-es rétegek, mint azt már Lengyel megállapította

(42, 73 o.), hogy azok „hiotit-amfiholandezitek horzsaköves habitusú,
lazább összetartású” tufáknak vehetk. Ezt a megállapítást az én
vizsgálataim is megersítik, amemiyiheii a tufák vékonycsiszolatá-
han a hullámosán kioltó kvarc (nem primer), idagioklász, hiotit és
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alárendelten kiesi amfiboltk a lényeges alkotórészek. Az ezután

következ 20 in-es tufaszakasz, bezárólag a 12-es számú durva kon-
glomerát rétegig, jellegzetes andezittufa, melynek több változata

jelenik meg a szelvényben. INlajd az ezt követ 10 m-es szakaszt csak

a Pismány D-i lejtjén észlelhetjük jó feltárásokban. Ezek kevés
amfibolt tartalmazó biotit-andezittufák. A legfels réteg valószín-
leg átmosott tufa, tele fejnagyságú, st nagyobb legömbölyített an-

dezit és andezittufa darabokkal. Ezt a legfels átmosott réteget az

erupciók folyamán kiemelkedett terület denudációs termékeként fog-

hatjuk fel, és esetleg már a tortonienbe helyezhetjük. A tufák jó ré-

tegzettsége arra mutat, hogy a szedimentáció a tengerben ment
végbe. De már a fedkonglomerátok (12-es réteg) durva, legömbö-
lyített kzetanyaga denudációs erdetre vall. Tehát az andezit vul-

kánosság alatt Szentendre környéke teljesen kiemelkedett a tenger-

bl. Kivéve egyes mélyebben fekv területeket, ahol a tortoii-

szarmata idszakban is folytatódott az üledékképzdés. Itt rakódtak
le a riolittufa tartalmú édesvízi rétegek, melyekrl késbb lesz szó.

A második szelvényrl ugyancsak Lengyel emlékezett meg
<40, 126 o.). De al)ban az idben a patak még nem vágódott elég

mélyre, és így a feltárási viszonyok javulása következtében módom-
ban van egy részletesebb és kiegészített szelvényt adni. Ezt a fel-

tárást a Bükkös-patak jobli partján ízbég falu XY-i végével szemben
találjuk. Ezen ugyancsak jól rétegezett (nyilván vízben szedimen-
tálódott) tufákban sikerült 13—14^ 5—10"-os dlést mérni.

10. (SO cm humusz.
9. 30 cm nyirok, tiifa-kavicsokkal.

8. 2.5 m fehér biotit-amfibolaudezittufa.

7. 4 m laza, homokos, barna biotit-amfibolandezittufa.

6. 6 m ersen mállott, szerkezetuélküli, repedezett szürkés-

barna andezittufa.

5. 5 m barnásszürke biotit-amfibolandezittufa.

4. 2 m fehér, finom szem biotit-amfibolandezittufa.

3.30 cm fehér, horzsaköves biotit-amfibolandezittufa.

2. 3 m durvaszem, barnásszürke hypersthén-amfibolandezit-

tufa.

1. (patak medre) durva, nagy andezit- és zöld homokk-dara-
bokat tartalmazó konglomerát.

A 2. számú réteg feletti biotit-amfibolandezettufák a sztelin-

pataki szelvény 13-as rétegének hasonló tufáival azonosíthatók. A
hyperszténes tufák, úgylátszik, bizonyos határokon belül lehetvé
teszik az andezittufák ])árhuzamosítását. Erre vonatkozólag az egész

Dunazug-hegységben végzend munkálatok hivatottak majd fényt

deríteni.

Az andezittufák elterjedését és kifejldését illeten csak any-
nyit állapíthatunk meg a szentendre-környéki viszonyokból, hoffy a

tufák vastagsága XY-i irányban a kitörési centrumok felé ersen
növekszik, míg a Duna felé egészen elvckonyodik. A sztelin-patakí

szelvényben a tufák összvastagsága kb. 50 m. Tle ÉXY-ra a Xyer-
ges hegyen (557 mp.) a tufák 200—250 m vastagságban fejldtek ki.
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Az Öregvíz-patakot környez hegye-

ken is hasonló a vastagságuk. A K-
hegyen már csak 100 m körüli vas-

tagságot érnek el az andezit-tnfák

és konglomerátumok.

Az andezit vulkánosság fidösza-

kának kezdete a helvécienhe tehet.

Hogy meddig tartott a vnlkánosság

Szentendre környékén, nem lehet

megállapítani, de mint már az el-

zekben láttuk, az a környez ha-

sonló elfordulások alapján itt is a

tortoniennel befejezd ttnek vehet.

Egyes körülmények arra utalnak,

hogy már a helvécien eltt is meg-

kezddtek az andezit kitörések, ha
nem is olyan nagy mértékben, mint

a ferupeió alatt. Ezt állapítja meg
már S c h a f a r z i k E. is. (12, 50. o.),

aki a Tahitól T)XY-ra hevágódott

Nynlasi-patakban anómiás homokot
említ, ahol ez az andezitre települ.

Területemen egyes Inirdigálien korú

homokokból-agyagokhól amfil)ol tk
kerültek ki. A sztelin-pataki ano-

miás kavicsokban egy legömbölyí-

tett andezit kavics volt. Azonkívül

a Lengyel L. tyukováci kntszel-

vényében lév andezittufa csíkok a

fciklust megelz erupcióról taiuis-

kodnak. A középs riolit kitörés nyo-

mait esetleg a helvécien korú biotit

pikkelyeket és kvarc dihexaédereket

tartalmazó homokokban vélhetjük

fellelni. A fels riolittufa szintrl a

következkben lesz szó. Hogy a szá-

razföld nagyon közel lehetett, arról

nemcsak a konglomerátumok, hanem
egy, a Pismány K-i lejtjén amfibol-

andezittufába ásott pincébl kikerült

meghatározhatatlan lábszárcsont is

tanúskodik.

j

csoport.

^Helvcclen

-

tortonlen
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Tortonien—Szármádén.

A szentendve-izbégi medencében kifejldött riolttnfás édesvízi

rétegek sorozbatók a torton-szarmata emeletekbe. Területem többi

részén a környez andezit hegységben az andezit fciklus bevégez-

tével a teljes kiemelkedés következtében denudációs idszak állott

be. Az édesvízi rétegek a DK—ÉNY irányban luizódó Szentendre—
izbégi a már akkor kialakult völgyben keletkezett édesvízü tóii'^k,

mocsárnak maradványai. Foltokl)an egészen a Dömörkapuig nyo-
mozhatok ezen rétegek. A Khegy É-i lejtjén az andezittufára disz-

kordánsan települ fehér lemezes márgák sorozbatók ide, melyeknek
vékony csiszolatában és iszapolási maradékában sok szerkezet nél-

küli apró meszes göböcskét és pálcikát találhatunk. Ezek való-

színleg valamilyen mikroorganizmusnak köszönhetik létüket, de
annyi biztos, hogy nem diatomákkal van dolgunk.

Két szép szelvényben ismerhettük meg az édesvízi rétegeket.

Az egyiket a szentendrei katolikus kálváriától a Püspökmajor felé

viv út baloldalán, a 132 m. p.-vel jelzett szerb kálvárai mellett

ásott 23 m mély kútban kaptuk meg, ahol módomban volt sajátkez-
leg felvenni a szelvény adatait.

11. l., m fekete termföld.
10. 9.70 m finom, fehér, laza, meszes tufa.

9. SO cm lyukacsos, érdes tapintású, kemény, réteges mészk.
8. 1.30 m apró meszes gömlwcskéket és pálcikákat tartalmazó,

riolittufás, meszes homok.
7. 70 cm világos-barnás, meszes riolittufa.

fi. 1.10 m fehér, laza, tufás- (I) mészk, csigahéj töredékekkel.

5. fiO cm tömött, kemény, sárgásfehér, szilánkosan tör, csigás

édesvízi mészk. Xéhány csontmaradvánnyal.
4. 80 cm világosbarna, lyukacsos, tömeges csonttöredéket és

csiga faunát tartalmazó édesvízi mésztufa.
3. 2.50 m világos zöldes,egészen finom szerkezet tufa. (D
2. 1.20 m világos, egészen finomszem (riolit?) tufa.

1. 2.80 m keményebb, homokos-horzsaköves biolit-amfibolan-

dezittufa.

A tömött édesvízi mészkbl egynéhány csigát sikerült gyjteni, me-
lyeket S ü m e g h y J. határozott meg. Szívességéért hálás köszöne-

temet fogadja ezen a helyen is. Fauna: Helix echingensls Sandb.,

GnlacfochiJits sp., Procompglca sp., Limnea sp. (nagyobb), Limnea
sp. (kiesi), Eremia sp.

Az alatta fekv csonttöredékes mocsári rétegbl pedig íMottl

IMária volt szíves meghatározni: Mustodon phulan.v és falustor tö-

redékeket. Ez utóbbi mastodon maradványokra vonatkozólag még
azon véleményének adott kifejezést, hogy azok a legnagyobb való-

színség szerint miocén alakoktól származnak. Igen érdekes, hogy
a csontos, mocsári tufarétegek tömve vannak egészen apróra össze-

tördelt c.sontokkal.

A inásik szelvényt nem messze innen a Bükkös-patak jobb-

oldali bevágásából ismerjük. A Duna fell számítva a második híd
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felett (amit jelenleg hiába keresnénk, mert azt a négy év ( ltti

felhszakadás elvitte) szemben a régi malommal a patak által alá-

mosott és leomlott part szépen tárja fel az édesvízi rétegeket. Errl
már Koch A. is megemlékezik (9, 49. o.), mint dilnviális rétegekrl.

Innen Ursus spaeleus zápfogat ír le. Szalai is említi ezen feltárást, de

már a szarmatába sorozza ket. G a á 1 I. által meghatározott édes-

vízi faunát ismertet a mészkrétegekhl. Rei ebért R. meghatá-
rozása alapján a közbetelepült tufás rétegeket riolitt áfának veszi.

(44. 309 o.).

11. 1 m term talaj.

10. 2 m laza világossárga tufa, fels részében kavicsos és át-

mosott.

9. .5 m lyukacsos, limotnittól erezett, barnásszürke tufa.

8. 1.5 m fehér, homokos riolittufa.

7. 10 cm mállott, zöldesszürke tufás agyag.
6. 30—40 cm kemény, szilánkosan tör, sárgásfehér tavi

mészk.
5. 30—40 cm zöldesszürke agyag, csigákkal.

4. 20 cm kemény, szilánkosan tör, sárgásfehér tavi mészk.
3. 1 m laza, növénylenyomatos, csigákat és kevés csonttöre-

déket tartalmazó édesvízi mésztufa.

2. 30—40 cm kemény, márgás csigás mészk.
1. (Patak medre) laza sárgás tufa (?)

A két szelvény kisebb részletekben eltér egymástól, de jellegük

megegyezik.
Sebafarzik endít riolittufát a szentendrei templomdomb pin-

céjébl (12, 45 o). Majdnem az egész templomdombot ezek a ríolif-

hifa tartalmú édesvízi rétegek építik fel. Hebenként, így a zsidó

temet mellett vezet úton és a templomdombra É-ról felvezet úton
szintén észlelhettem a riolittufák közé települ lyukacsos édesvízi-

mocsári mésztufákat.

Ha ezeket a riolittufákat a salgótarjáni fels riolittufa szint-

tel azonosítjuk, ahol ezek a briozoás meszek közé települnek, akkor
legalább is ezen tavi üledékek alsó részét még a tortonienbe kell

helveznünk. Ezt bizonyítják a Duna balpartján észlelt 30 m vastag
riolittufa-rétegek, amelyek az andezittufák felett és a törtön rétegek
feküjében települnek (68). Sajnos, az édesvízi csigafauna a korra vo-
natkozólag nem nyújt biztos támpontot, a gerinces maradványok pedig
annyira rosszak, hogy rétegtani helyzetüket biztosan nem lehet el-

dönteni. A szarmata után a Szentendre—izbégi medencében beállott
denudáció a valamikor Hömörkapuig terjed rétegeket annyira el-

pusztította, hogy jelenleg csak egyes kis foltokban és nagyobb ki-
terjedésben közvetlenül a város területén és tle D-re húzódó gerin-
cen maradtak meg. A vetk még a szarmata rétegeket is érték,
amibl megállapíthatjuk, hogy a vidéket kialakító vetörendszer a
szarmata után alakidt ki. Arra, hogy ez pontosan mikor következett
be, Szentendre környékének viszonyai további fényt nem derítenek.
A rétegek vastagsága, tekintve az ci’s pusztulást, nem igen értékel-
het. A mellékelt szelvénybl számítva tetemes, 60—70 m vastagság
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jön ki, de lehet, hogy ez a nem észlelhet ÉNY—DK-i irányú vetk
következménye.

PUocén, plcksfocén.

Szarmatánál fiatalahh, ugyancsak szárazföldi üledékeket isme-
rünk Szentendre XY-i végéhen az alsó-izbégi út melletti telkek
egyikében ásott 21 m mély kútból. Itt 7 ni mélységben a termtalaj
és törmelék alatt egy méter vastag sárga agyag, majd 2 m vastag
képlékeny agyagréteg települ. A mélyebi) finom márgás tnfarétegek
már a szarmatához tartoznak. Ezek a képlékeny agyagok a kúttal
szemben a Bükkös-patak másik (D-i) oldalán is megtalálhatók. Épít-
kezés szempontjából fontos ezeknek az agyagoknak elterjedése, mert
több helyen észlelhet a reájuk épített házak csúszása, repedezése.
Ezen agyagok és egyes másodlagos átmosott konglomerát rétegek,

melyek különösen a Khegy K-i lejtjén és Boldogtanyánál figyel-

hetk jól meg, talán a pliocénbe tartoznak, a löszt és a Sztelin-
patakban egyes köbméter nagyságú darabokban található traverti-

nót ellenben a i>leisztocénbe sorozhatják. A mésztufa még jelenleg
is képzdik. Errl IMajzon emlékezik meg (58). Leányfalutól XY-ra
a Baglyas felé haladó vízmosásból említ egy gyenge forrást, mely-
nek mésztartalma a lehullott falombot és egyéb növényi maradvá-
nyokat teljesen ehneszesíti.

A Duna terraszképzdményei is szépen kifejldtek a szent-

endrei szakaszon. A Khegy K-i lejtjén a 194.2 m. p.-tól ÉK-re
lefutó árokban 160 m-re a tenger színe felett vastag dunakavies fol-

tot találhatunk. A Szentendre felett emelked, a 136 m. p. felé ve-

zet Angyal-nteában ugyancsak megtalálhatjuk egy, az elznél
fiatalabb (alacsonyabb szintben fekv) terrasz, kavicsos képzdmé-
nyeit. Ez utóbbiakról Vendl A. tesz említést (.53, 255. o.). Magassági
viszonyaikat tekintve a khegyi terrasz a fellegvári nivóba, az

angyalutcai az i). n. TTI-ik (..közbüls”) nivóba helyezhet (59). A
khegyi terrasz Szépen jelzi a Duna egykori hatalmas kanyarulatát,

mely megkerülve a Szamárhegy csúcsát, letarolja a Püspökmajor
felett húzódó szarmata gerincet, nagy kanyarulattal a Khegy lá-

báig ért.

Fejtdésfaul összefoglalás és tektonika.

Ha megrajzoljuk Szentendre vidékének harmadkori rétegei-

ben tapasztalt tengerszintingadozási görbéjét, jól kivehetk lesznek

az egyes diasztrófikus korhatárok.

A lassan kiemelked és kiédesed fels oligoeén tenger esetleg

teljes kiemelkedése a cyrénás agyagok lignitrétegében megállapít-
ható. Ezt a burdigálienig tartó regresszív idszakot a pectunculusos
homokokban és esetleg (?) a Hunka mögötti anomiás-ostreás kavi-

csokban nyilvánuló rövid behatolások szakították meg. Az uralkodó
lagunáris üledékcsoportot a burdigálien tenger határozott fácies-

diszkordaneiával jelentkez elrenyomulása váltja fel. Ezt a negatív



SZENTENDRE

KÖRNYÉKÉNEK

FEJLDÉSTANI

GÖRBÉJE.

Szentendre környékének földtani viszonyai 45’



46 Wein György

partmozgást a helvécienben beálló ers vulkanizmus által kísért

pozitív, a tortonien folyamán végleges kiemelkedést eredményez
mozgás váltja föl. A kattien és aquitánien alatt jelentkez pozitív

partmozgást S t i 1 1 e orogén fázisának megfelel synorogén
idszaknak vehetjük. A helvécien-tortonien alatt végbement teljes

kiemelkedés és andezit vulkanizmus a Stájer fázisnak felel meg. A
vetrendszer végleges kialakulása a szarmata után következett be.

Valószínleg már megelzleg is keletkeztek vetk, de erre vonat-

kozólag nem tudhatunk semmi biztosat. Két firány állapítható meg
a vetrendszerben. Közülük a DNY—ÉK-i irány az idsebb, ameny-
nyiben ezt a DK—ÉNY irányú fvetk megtörték. Ez a jelenség

különösen a Khegy K-i lejtjén figyelhet meg jól. Megfigyelhet
még a Khegy DK-i lábánál a 194.2 m. p. DNY-i oldalába vágott
homokbányában egy É—D-i irányú vet. melynek ugrómagassága
kb. 5 m. A vetsík dlése fi

*' 70”-os. A lezökkenés a dlés irányában
a Duna felé történt. Az egyes rögök általában az Alföld, illetleg

a Duna felé zökkennek le, de vannak közben olyanok is, melyek a
szomszédos rögökhöz viszon^útva fennmaradtak. Sajnos, az egyes vetk
nyomozásánál nélkülöztem az aknázás lehetségét és ezért sok irányt

csak szaggatott vonallal jelölhettem meg. Fvet iránynak vehet
a DK—ÉNY-i, mely irány mentén nagyobb az elmozdulás mértéke

és ezen irányok a vidék domborzati viszonyainak kialakulására sok-

kal nagyobb hatással voltak, mint a kereszt-vetk. Ugrómagasságuk
eléri néha az 50—fiO m-t is. A vetsíkok dlése, sajnos, csak két

helyen észlelhet.. Az egyik a már fentemlített Khegy aljában mért
6^ 70”-os dlés vet. A másik egy 3—4^ 70"-os dlés diaklázison

mérhet, mely a Sztelin-patak hosszában futó vetvel kapcsolatos.

Ezen észlelés alapján valószínnek vehetjük, hogy a Sztelin-patak

medrében végighiizódó fvet ilyen dlés. Természetesen a többi

vetnél, ahol nem sikerült a vetsíkot észlelnem, nem lehetett a

szelvényben általánosítani ezen adatokat, habár valószím'ieknek lát-

szanak. Ezért szelvényemben azon vetket, melyeknél a dlés nem
mérhet, függlegesen jelöltem. Kisebb boltozódsok, valószínleg

a vetrendszer kialakulásával kapcsolatban is létrejöttek. A K-
hegy DK-i lábánál az elbb említett homokbányában kis antiklinális

figyelhet meg, melyet az É—D-i irányit vet tört meg. Ebbl az

egy adatból úgy látszik, hogy a boltozódás megelzte a vetrendszer
kialakulását. Viszont a f- és keresztvetkre vonatkozólag nincsen
semmiféle adatunk arranézve, hogy azok keletkezése eltt vagy után
érte a gyenge gyrdés a rétegeket. V e n d 1 A. (45, 22 o.) említi

meg a Messzália-hegytl É-ra fek^m területen a Pomáz—Pilisszent-

kereszten áthaladó hatalmas tektonikai vonnallal ka])csolatos „pe-

remi szinklinálist”. Nyilván a kismérték khegyi boltozódásban
is a nagy letörés peremi hatását kell látnunk. Ha eltekintünk ezek-

tl a gyenge, csak' a DNY-i részen tapasztalható gyrdésektl,
megállapíthatjuk, hogy Szentendre területe jellegzetesen töréses

szerkezet. (A feldolgozott anyag a m. kir. Földtani Intézet gyj-
teményében található meg.)
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In Folgenden Averden die Neogen-Sehichten dér nördlich von
Budapest gelegenen Coinitats-Stadt Szentendre behandelt. Die ál-

testen zn Tagé tretenden Schichten sind Cyrenen-Mergel. Anf diesen,

auch dünne Lignit-Streifen führenden brackisehes Sediinenten la-

gern die Pectnncnlns obovatus enthaltenden Sande. Hierauf folgen

brackische Faunén enthaltende Beckenbildungen. Hierher gehöreu
Potamiden-Tone, dünne plastische Tone, Sande, Schotter-Schiehten

und arme Foraminen-Fauneu enthaltende sandige Tone. Diese

Schichten kimen anf Grund dér in denselben enthaltenen Faunén
als zum oberen Oligocen gehörig angenommen werden. Anf diesen

lagern dünne Festland-sehichten, Avelche Spuren einer kurzen ter-

restrischen Periode darstellen. Die Fauna dieser Schichten, soAvie

die Versteinerungen dér betreffs ihrer bisher problematischen Lage,

ingressiven Schottersehichten, Avelche Ostreen und Anomien ent-

halten, Aveisen auf das aquitanische Altér derselben hin. Die Kat-
tisch-Aquitanischen Ablagerungen, in Avelehen dér brackische Cha-

rakter A^orherrscht, Averden nur durch maritime Ingressionen von
kurzer Dauer gestört. Diesen folgen Burdigalisehe Anomien-Sande
und Pecten-Sandsteine. Auf diesen lagern helvetische Faunén ent-

haltende, in ganz seichter Strandregion abgelagerte Linsen, Avelche

schon Andesit-Tuffe enthalten. Die máchtigen Andesit-Tuff- und
Conglomerat-Sehichten gehören zuin oberen Helvetien und greifen

auch noch in das Tortonien hinüber. Wáhrend dieses Haupt-Cyclus
dér Andesit-Eruption vollzog sich die vollkomniene Ilebung dieses

Gebietes, das seither A"oin Meer A^erschont geblieben ist. Tortonische

Lithotamninni-Kalke fehlen hier. Die Tortonisch-Sarmatischen
Schichten treten als Kiolit-Tuffe enthaltende SüssAvasser-Bildungen
auf. Zu Pliocen und Pleistocen gehören einzelne sekundáre Kon-
glomerate (Nyirok), Löss, Ti-aA^ertin und Flussterrass-Schotter.

Die das SchAA'anken des Seespiegels demonstrierende Kurve
zeigt folgenden EntAvicklungsgang. Auf dem sandigen oberen Teil

des Rupelien Kisceller Tons lagern Lignit-Streifen enthaltende Cy-
renen-Mergel. Diese Schichten demonstrieren in klar erkennbarer
Weise, dass das Ober-Oligocen-Meer seichter Avurde, seinen Salzge-
halt verlor und inöglicherAveise ein vollkommens Emportauchen des
Bodens A"on kurzer Dauer erfolgte. Auf diesen brackischen Bildun-
gen lagern Pectunculus obovatus enthaltende, a^oii kurzen Meeres-
Ingression herrührende Sande. Auf dér Grenze des Aquitanien se-

ben Avir eine Aveitere Erhebung, Avorauf neuerdings eine Meeres-
Ingression a^oii kurzer Dauer folgt. Den Beginn des Burdigalien
charakterisiert das, zufolge dér sinkenden BcAvegung eingetretene,

Vordringen dér Meeres-Faunen. Dieser sinkenden Periode folgt im
Helvetien neuerdings ein starker Meeresrückung — klar erkenntlich
dui'ch die ganz seichten litoralen Facies-Bildungen —

, Avelcher im
Tortonien endgültige Erhebung des Bodens fogte. Die Haupt-Ande-
siteruption ist im Helvetien und, auf Grund dér Analogie. teil-

AA'eise im Tortonien anzunehmen, obschon Zeichen darauf himveisen,
dass einzelne kleinere Andesit-Eruptionen schon im Burdigalien
erfolgten. Die Riolit-Spuren dér mittleren Riolit-Tuffe des Salgó-
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tarjáiier Beckeus finden sieh auch hier iin Liegeiiden des Haupt-
Andesit-Cyclus. Die gleiehzeitig mit den sarmatiscdieu Süsswasser-
scdiichteu auftretendeii Kiolit-Tuffe kimen als mit den obereii

iíiolit-Tnffen identisch angeiiommen Averden. Die im Kattien-Aqui-
tanien eingetreteiie Erhebimg kann als die synorogene BeAvegung
dér SaAdsclien Pliase aiigesehen AA’erden. Die im Heh^etieu erfolgte

Erhebimg und die gleichzeitig damit erfolgte Haupt-Andesit-Erup-
tion kimen AA'ir als mit dér Steyer-Phase identisch ansehen. Die
Gegeud zeigt eine Briich-Strnktur, in Avelcher die XW—SO Haupt-
linien die alteren XO—SW VerAverfungen selmeideii. Auch X—S-

Linien konmien A'or und ganz scliAvaehe, lokálé Faltnngen.
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TÁBLAMAGYARAZAT — TAFELERKLARUNG

1. fels oligoeén-aquitánien. — Oheroligozan-Aqullnninn.
2. burdigálien-helvécien — Burdiyalian-Helvetinn.

3. andezittufa-konglomerát rétegcsoport — AndcsUtuff-Konglomernt
Schichfcn.



52 Szurovy Géza

4. piroxénandezit — Pyroxcnmrdesit.
5. amfibolandezit — Amphybolandesit.
C. tortójiien-szarmácien — Tortonian-Sarmatian.
7. dunaterasz-képzdniények — Donauterras-Bildungen.
8. pleisztocéii-holocén (nyirok, lösz, áradmány) — Plcistozan-Holozan

(Nyirok, Löss, Alluvium).
9. táró — Schacht.

10. kút — Brunncn.
11. artézikút — Artesischer Brunnen.
12. dlés — Eivfallen.

13. vet — Verwerfung.
14. szelvény iránya — Linie des Querprofils.

KVARCKRISTÁLYOK CZÁKRÓL.
Irta: Szurovy Géza.

QUARZKRISTALLE VON CZÁK.
Von: G. Szurovy.

A Rohonczi-hegységben, Kszeg közelében lev Czák község-

tl északra a hegység fötömegébl leszakadt dombocska terül el.

Ennek földtani viszonyait két meglebetösen nagy kfejt tárja fel.

A Robonczi-begység földtani viszonyait Bánd a t H. (1) tanulmá-
nyozta részletesen. A czáki kfejt kzettani sajátságait Jugovics
L. (2) ismertette elször. Szerinte a kfejt kzete breccsia, ebben
az agyagpalaszer darabokat a kvarcos, meszes, szericites kötanyag
ragasztja össze. B a n d a t H. vizsgálatai és leíyása szerint a czáki

kfejtkben feltárt kzet eredetileg konglomerátum. Ez a konglome-
rátum széttöredezett, majd újból összeragasztódott; tebát joggal te-

kintbet breccsiának is. Anyaga — Banda t H. szerint — sötét-

szürke, illetve kékesszürke középdevon dolomit, melyet fehér dolo-

mitos, kaiéi tos kötanyag tart össze. A kzetet számos vékony szeri-

cites ér járja át. Ezekben gyakran találhatók szépen fejlett pirit-

kockák; élhosszuk 1—2 mm.
A czáki kfejt kzetének 1938-ban általam végzett vizsgálata

B a n d a t felfogását ersíti meg.
A czáki kbánya tanulmányozása alkalmával a feltárás északi

és déli falán kvarcos teléreket figyelhettem meg. Ezeknek a kvar-

cos teléreknek az eredete minden valószínség szerint a felskarbon
diabázfeltörésekkel kapcsolatos hidrotermális hatásra vezethet visz-

sza. Ugyanez az erupció hozta létre a mészfillit érintkezési átalaku-

lása (kontakt-metamorfózisa) révén keletkezett, olykor több méter
nagy kristályos mészklencséket is. Ezekben szintén találhatunk

kisebb-nagyobb, lilásfehér vagy szürke, vaskosan megjelen kvarc-

betelepüléseket.
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A déli telér egészen vékony; 5—15 cm. Benne apró, víztiszta

kvarckristályok fordulnak el, kalcitos, meszes alapanyagba ágyazva.
E kristályok 2—3 mm,illetvc 11—12 mm hossznak, átmérjük 0.5—

6

ram. A telér repedéseinek falán fentntt kalcitromboederek ülnek.

A kalcitkristályok felülete annyira mart, hogy nem mérhetk. La-

pos romboederek, valószínleg a — (0112) formához tartoznak.

Az északi kvarctelér a délinél jóval nagyobb, 3—4 méter szé-

les; a kbánya egyik falát teljesen beborítja. A telér környékén a
kzet hidrotermális hatásra ersen elváltozott, linionitos, mállott.

Ebbl az északi kvarctelérbl szintén igen szép kvarckristályokat

gyjtöttem. Ezek a kvarckristályok 30—40 mm hosszúak, átmér-
jük 10—^20 mm, a déli telér kristályaival szemben színük tejfehér;

átlátszatlanok.

1. ábra: Czák környékének földtani felépítése. (Bandat Horst után).

Mindkét telér kvarekristályait részletesen megvizsgáltam.
Már az elzetes vizsgálatoknál kiderült, hogy az északi telér kris-

tályai — mint általában a nagy kristályok — rendkívül egyszerek.
A behatóan tanulmányozott öt kristályon mindössze három kris-

tályalakot állapíthattam meg. Ezek: m (lOTO), r (Itill) és z (0111).

A déli telér kvarc kristályai közül 14-et vizsgáltam meg s

ezeken az alábbi 10 formát sikerült meghatároznom.

m (lOTO) i (0553)

r (lOTl) h (0772)

M (3031) s (1121)
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r (4041) X (5161)

z (OlTl) u (3141)

A kristályalakok megállapítására szolgáló szögértékek közül
közlöm az alábbiakat:

Mért Számított

r : r = (1011) : (1101) = 85°41' 85°45'

r :: m = (lOTl) : (lOTO) = 38° 10' 38° 13'

r : z = (1011) : (0111) = 46° 12' 46°15'50"

i : m = (0553) ; (OlIO) = 25° 16' 25° 17'

M ;: m = (30‘31)
:
(lOTO) = 14°47' 14°42'

r

.

m == (4041) : (lOTO) = ii°or 11°08'

h : m = (0772) : (OlTO) = 12°38' 12°40'39"

s ; m = (1121) : (lOH)) = 38°00'30" 37°58'

s ; r = (Ilii) : (lOTl) = 29°or 28°54'

X :; m = (5lli) ; (lüTü) = i2°or i2°or

U : m = (3141) : (lOTO) = 18°34' 18°29'

2. ábra: Egyszer kombináeiójá kvarckristály a li (0772) romboeclerrel.
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A kristálylapok kifejldésérl a kvetkezket említhetem meg.

A m (1010) lapjait mindig egymáshoz srn csatlakozó termé-

szetes maratási idomok borítják s ezenkívül vízszintesen ersen ros-

tozottak.

Az r (1011) szépen fejlett, síma, olykor az m (1010) felé es
részén finom vízszintes rostozottság figyelhet meg. Az M (3031) és

r (4041) formákat meglehetsen széles, kissé rostozott és mart felü-

let lapok képviselik.

A negatív romboederek között a z (0111) a legnagyobb. Több-

nyire tökéletesen fejlett, tükörféuyes. Az i (0553) keskeny, de igen

szépen fejlett csík alakjában jelenik meg. A h (0772) széles, kissé

rostozott és mart lapokkal alakult ki. •

Az s (1121) három kristályon fordult el, mindannyiszor ra-

gyogó, keskeny csíkok alakjában.

A megfigyelt két trapezoeder közül az x (51G1) kilenc, az

u (3141) négy kristályon volt meg. Az x (5161) a víztiszta kristályo-

kon pompás, ragyogó lapokkal, a szennyezetteken kissé zsírosfény,

mart felület lapokkal jelenik meg. Az u (3141) apró, tükörfényes
lapokkal szerepel.

3. ábra: Jobb dauphinéi ikerkvarc.
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4. ábra: A 3. ábra fejképe.

A megvizsgált 14 kristály zöme balkvarc, mindössze két jobb-

kvarcot figyeltem meg.

A czáki kvarckristályok között ikrek eléggé gyakoriak. Az
ikerkristályok a dauphinéi ikertörvényt követik. E törvény szerint

alkotott ikerkristályok között egy kristály két jobbkvax'C, két kris-

tály pedig két balkvarc ikerösszenövése.

5. ábra: Bal ^ttauphinéi ikerkvarc.
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6. ábra: Az 5. ábra bal fels sarka nagyítva.

Vizsgálataim soi’án tanulmányoztam azokat a növekedési vici-

nális piramisokat, melyeket K a 1 b G. (3) ismertetett és újabban

Tokody L. (4) a magyarországi kvarckristályokon tanulmányo-

zott. A czáki kfejt kvarckristályain ezek a növekedési vicinális

piramisok a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak. A z (0111) egyik

lapján néhány tökéletes növekedési vicinális piramist figyeltem

meg. Ezek alapján megállapítható, hogy a vizsgált kristály bal-

kvarc és az 575“ C alatt keletkezett /? kvarcok csoportjába tartozik.

A vicinális piramisok alapján tett megfigyelést igazolja a bal tra-

pezoeder fellépése is.

Készült a Budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tudomány-
egyetem ásvány-kzettani intézetében.

•

Bei Czák, im Komitat Vas (Ungarn), wurde ein neuer Fund-
ort des Quarzes entdeckt. Das Nebengestein ist ein Konglomerat
aus dunkelgrauen, mitteldevonischen Dolomitbruchstücken, welche
mit Kaik und Kalkspat zementiert wurden. Uieses Gestein wird
von zwei Quarzgángen durchquert, welche in genetischer Bezie-

hung mit den oberkarbonischen Diabazeruptionen zusammen-
hángen.

Durchsehnittlich betrágt die Grösse dér wasserhellen, grau-
lichen, oder milchweisen Kristalle 2—15 mm. Es gibt links- und
rechts-Quarze.

Beobaehtete Formen sind: m (1010)), r (KÜl), M (3031), F
(4041), z (0111), i (0553), h (0772), s (1121), x (.5161), u (3141).

Zwillinge werden nach dem Dauphinéer Gesetz gebildet.

An einem Kristall treten schöne Vizinalpyramiden auf. Die
Untersuchung dér Vizinalpyramiden führte zu dem Ergebnis, dass
die Quarzkristalle von C^ák unter 575“ C gebildeten /S-Quar^e sind,

entsprechend ihrer hydrothermalen Entstehung.
(Mineralogisch-petrographisehes Institut d. Kgl. Ung. Páz-

mány Péter Universitat zu Budapest.)
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NÜMMIMANÁS KVARCKAVICSOK.
Irta: Bartkó Lajos dr.

KIESELSTEINE MIT NUMMULINEN.
Von: L. Bartkó.

Rákosszentmihány környékén végzett földtani és slénytani
kutatásaim alkalmával (9.) a község határában a 156-os magassági-
pont környékén feltárt hatalmas kavicsbányában találtam elször
numulinákkal telehintett kvarckaviesokat. Késbb Csömör-, Ft-,
^logyoród vidékén a pleisztocénbl is elkerült egy-egy ilyen kavics,

azt bizonyítva, hogy a nagyterületet borító jégkori kavicsok egy
része a környék grundi-rétegeibl származik. Üjabban Jaskó Sándor
dr. Etyek vidékén a levantei rétegekben talált egy rendkívül szép
nurnniulinális kvarcgörgeteget.

Földtani irodalmunkban egyedül Schafarzik Ferenc egyik
hidrológiai tárgyú dolgozatában (4.) találtam említést errl a k-
zetrl. Ö a Budaörs környékén harmadkori kavicsok között talált,

megkovásodott nummulinás mészkövek eredetét a Budai-hegység
D.-i oldalán, tehát a régebbi hévfarrás (termális) vonal mentén
mköd'itt geizirekkel hozza kapcsolatba. Szóbeli közlés alapjá.n
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tudomásom van arról is, hofíy Schafarzlk Ferenc egészen Nógrád
vidékéig nyomozta ezt az érdekes kavicsot.

Az SiOg-böl álló, dió-ököl nagyságú kavicsok, egészen gömbö-
lyre csiszolódtak, színük kívül mindég fekete, amely vékony réteg

alakjában utlag, esetleg vas-, mangánbaktériumok hatására keletke-

zett. A fekete felületen élesen tnnek el a fehér nummulina héjak
keresztmetszetei. Széttörve, belül mindég világosabb a küls kéreg-

nél, legtöbbször szürke, esetleg barnás árnyalatií, vékonyabb szi-

lánkja, vagy csiszolata áttetsz. A fentebb említett etyeki lelet belül

egészen tejfehér, ebben e nummulinákat alig lehet észrevenni.

A bels barnás színezdést avval magyarázhatjuk, hogy a mész-
kövön áthatolt kovasavas oldat, a mészkben lev pirit utáni limo-

nittól barnás, rozsdás színvé vált. Ilyen pirit tartalmi!, illetleg

limonitos, megkovásodott mészknek több példányát találtam. Egyik
darabján crinoidea nyéltagot (Pentacrinus?) is felfedeztem. Ez a

kzet sósavval megcseppentve gyengén pezseg. A nummulinás
kvarcgörgetegek sósavhatásra változatlanok maradnak, tehát a

kovasavas oldat az egysejtek eredetileg CaCOs-ból felépült vázát

is tökéletesen megkovásította.

Nummulinákon kívül egyéb kövület ritkán fordul el, ezeken

kívül csupán egy Ostrea sp. héj keresztmetszetét és egy Crinoidea
nyéltagot találtam. A nummulinák pontos meghatározása nagyon
nehéz, mert mint a csiszolatokból kitnt, a kamraválaszfalak a leg-

több esetben felodódtak.

Leggyakoribb a megaloszférás 5—6 mm nagyságú Nuninmlina
millecaput [A] lionbée (=N. Tschihatscheffi D’ Arch.) és a Nuninm-
lina irregularis Desh. var. regulata De La Harpe forma B. Ezeken
kívül elfordul még egy harmadik; Numniídina perforata-hoz ha-

sonló nagyságú alak is, de ezt pontosan meghatározni nem lehetett.

Felvetdik az a kérdés, hogy hol, hogyan és mikor keletkezett

ez a kzet? A keletkezés helyének megfejtése, a másik két részlet-

kérdést is tisztázná. Már több kísérlet történt arra nézve, hogy kavics
tele])eink eredetét kzettani alapon megfejtsük. Általános felfogás
szerint a kavicsok az Alpokból és a Kárpátok kristályos területeirl
származnak. A rákosszentmihályi feltárás anyaga is túlnyomó kvarc-
kavicsból, alárendelten gránitból, kvarcporfirból, régebbi (eocén
kori?) andezitbl és csillámpalából áll. A multévi Ffldtani Közlöng
hasábjain megjelent dolgozat szerzje (10) a Budapest-környéki kavi-
csok legömbölyödési fokának megállapításával is bizonyítja, hogy a
kavicsok távolabbról, az Alpok különböz helyeirl, esetleg a Kárpá-
tokból származnak és többszöri átmosás után kerültek a mai fekhe-
lyükre. A nummulinás kavicsok is ugyanolyan koptatottak mint a
többi legkeményebb kísér kzet, tehát a szóbanforgó görgetegek is

távolabbi vidékrl, esetleg az Alpok kristályos és mészk zónájának
határáról származnak; mindenesetre olyan területrl, melyet az
eocén korban tenger borított. Sajnos szállban álló kzetként ezideig
nem ismerjük, és arról sinc^ tudomásom, hogy a bécsi-medence ka-
vicsaiban találtak volna ilyen kzetet.
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Ha a kzet eredeti fekhelyét ismernénk, akkor a helyszínen,
a keletkezés módját és idejét is könnyen meííállapíthatnánk. A sza-
ruköves megjelenés alapján esetleg ugyanolyan keletkezést is fel-

tételezhetünk, mint a régóta ismert rügeni kréta tzköves kövületes
gumóinak keletkezését magyarázzuk, bár az eocénbl eddig ilyen
gumós elfordulást nem ismerünk. Vékony csiszolatban sem tudtam
radiolariákat vagy esetleg kovaszivacs tket a kzetünkben kimu-
tatni. Véleményem szerint a metaszomatikus kel^tkezésmód a leg-
valószínbb. Törések, repedések mentén felszálló kovasavas olda-
tokból az eocén kori mészk CaCOj-ja helyébe SiOj rakódott. Bizo-
nyítja ezt a feltevést az is, hogy találtam gyengébben megkováso-
dott mészkövet is, mely sósav hatására még pezseg, a törése
kagylós.

A rákosszentmihályi bányákban a szóbanforgó görgetegeknek
általában két fajtáját (típusát) találhatjuk, melyek egymástól csu-

pán abban különböznek, hogy míg az egyik tömve van nummuliná-
val, a másikban, mely anyagra és megjelenésre tökéletesen meg-
egyezik az elbbivel, a kövületeknek még nyoma sem látható. Az
utóbbi kövületmentes típusban kvarckristályok is elfordulnak. A
két fajta együttesen a kvarckavicsoknak mintegy 5%-át adja. Errl
a kisebbségben lev részrl kimutathatjuk a keletkezés közelebbi

idejét is. A kövületek kétségtelenül bizonyítják, hogy az eredeti

kzet eocén korií volt. A görgetegek földtani érteleml>en legmélyebb
színt elfordulása a rákosszentmihályi lelhely, melyet a középs
miocénbe helyezünk. Tehát a kzet keletkezésére és elszállítására a
fels eocéntl a középs miocénig terjed idszak esik.

A kvarckavicsok nagyobbik része, mely többnyire szemcsés,

tvílnyomórészt fehér szín, idsebbnek tartom, bár ezek keletkezési

idejét eddig bizonyítani nem tudom.

Xémetország több pontjáról ismerünk szaruköves kövületes

görgetegeket a jégkori rétegekbl, melyekbl korálok, csigák ammo-
niták kerültek el, ezek a kövületek szerint krétakoníak (1., 8.). Is-

merünk ezenkívül harmadkorban keletkezett kvarcitokat is (3.), de

ezekkel a mi kzetünket nem párhuzamosíthatjuk.

Arról, hogy nummulinás görgetegeket valahonnan is leírtak

volna nincs tudomásom. A könny felismerés és a valószín nagy
területi elterjedés révén ez a különleges kzet még nagy szerephez

juthat. A további lelhelyek számontartása esetleg még távolabbi

következtetésekre is vezethetnek, jó útmutatásul szolgálhat a buda-
pest-vidéki kavicsok eredetére nézve.
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TÁRSULATI ÜGYEK.
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN.

A jVIafryarhoin Földtani Társulat LXXXIX. rendes közgylését
1939. II. 1-én 43 tajr, 16 vendéfí jeleidétében I)r. Vendl Aladár elnök

nyitotta meff.

Mélyen tisztelt Közfíylés!

Tisztelettel köszöidöin a Társidat iránt ndndenkor érdekld
miniszterek, intézmények és társulatok megjelent képviselit; a ni.

kir. pénzüíryminiszter nr képviseletében megjelent Böhm Ferenc nn-

niszteri osztályfnök urat, a m. kir. iparüfíyi miniszter úr és a debreceni

M. Kir. Tisza István-Tudományeffyetem Bölcsészettudományi Karának
képviseletében itt lev tele/jdi Roth Károly ár. miniszteri tan,ácsos,

eíryetemi nyilvános rendes tanár \irat, a földmvelésügyi miniszter urat

képvisel Holzwart Ferenc ár. miniszteri osztályfnök urat, a kísérlet-

üffyi fosztály fnökét, a Magyar Királyi Ferenc József-Tudomány-
egyetem Mathematikai és Természettudományi Karát képvisel Szent-

pcfcry Zsigmoná ár. egyetemi nyilvános rendes tanár urat, a Magyar
Királyi József Nádor Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-,

Kohó- és Erdmérnöki Karának képviseletében megjelent Vénái Miklós'

ár. egyetemi nyilvános rendes tanár urat, a Kar dékánját, Budapest
székesfváros polgármestere képviseletében Noyy Iván ár. fogalmazó
urat. a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet képviseljét, ár. Zucker
Ferenc kir. fövegyész urat, az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület nevében megjelent fíóth Flóris bányaügyi ftanácsos
és Henrich Viktor bányaügyi ftanácsos urat, a Magyar Mérnökök és

Építészek Nemzeti Szövetségét képvisel Pethe Lajos ny. miniszteri

tanácsos urat, az Országos Földrengési Obszervatórium képviseletében



62 Társulati ügyek

megjelent Simon Béla dr. igazgató urat, s a Magyar Barlangkutató
Társulatot képvisel Bogsch László dr. egyetemi magántanár urat.

iMelegen és szinte örömmel üdvözlöm a megjelent hölgyeket és

urakat.

A jegyzkönyv hitelesítésére felkérem Kocli Sándor dr., Horu-
sitzky Ferenc dr., Takáts Tibor dr. választmányi tag urakat.

Az elmúlt évben is több tagtársunktól örökre elbúcsúztunk.
Január lú-én halt meg Tiles János bányaügyi ftanácsos, a Ma-

gyar Általános Köszéubánya R. .T. igazgatója (szül. 1872-ben Körmöc-
bányán). Benne a régi bányásznemzedék egyik legmunkásabb, ders
kedély tagja tnt el. Xemcsak kiváló bányász volt, hanem kitn
ismerje a magyar bányászat történetének is. A selmeei diákszokások-
ról, a szápári bányászatról írt munkája, különösen pedig a Magyar
Általános Kszénbánya R. T. fejldéstörténetét tárgyaló mve és a

bányavárosok gazflaságtörténelmét a kuruckorszakban fejteget tanul-

mányai mind fontos forrásmunkái a magyar bányászat történelmének.
Társulatunknak 1908 óta A’olt buzgó tagja s a földtan fejldését mindig
nagy érdekldéssel kísérte nemcsak bányászati, hanem tisztán tudo-

mányos szempontból is.

Március 6-án vesztettük el Balás Jen bányamérnököt (szül. 1882-

ben Gyergyóremetén), a hazai aluminiumércbányászat egyik lelkes

hívét, 1909 óta tagtársunkat. Eg'ész életén át fáradhatatlan kutatója
volt a természet ásványi kincseinek és így természetesen a földtannak
és rokon tudományainak minden részlete közelrl érdekelte.

Május 31-én húnyt el Zsiymondy Dezs kormányftanáesos (szül.

1879-ben Budapesten), a Zsigmondy Béla R. T. vezérigazgatója. Mint

fúrómérnök és a mélyebb alapozási munkák kiváló szakértje (duna-

földvári híd, gyri híd, vásárosnaményi híd alapozási munkái, Horthy
^liklós híd budai pillérei stb.) a legszorosabb kapcsolatban volt mindig
a földtannal. Társulatunknak 1917-tl volt alapító tagja.

^lájus 24-én halt meg Kntassy Endre dr. egyetemi c. rk. lérár.

Róla mindjárt külön emlékbeszéd fog elhangzani.

Augusztus T2-én húnyt el Fiilöpp Béla dr. m. kir. udvari tanácsos,

volt miniszter (a szegedi kormányban), a lippai kerület volt ország-

gylési képviselje és kisebbségi szenátor a romániai felsöházban. (szül.

1863-ban, Oravieabányán) Az ásványok nagy rajongója volt s nagy
szeretettel gyjtötte az ásványvilág kincseit. Gyjteményébl sok darab-

bal gazdagította a magyar nemzeti múzeum ásványtárát, A nagy-

bányai Kereszthegybánya egyik ásványa; a fülöppit örökre megrzi
nevét.

INIélyen tisztelt Közgylés!

Az ezerkilencszázharniinckilencedik esztend százéves évfordulója

társulatunk két valóban kiváló tagja; Hoffmann Károly és Krenner
József születésének. Mind a két tudós a magyar tudomány örök dics-

sége; nevük mindig tündökölni fog az ásványtan és a földtan törté-

netében.

Hoffmann Károly (szül. 1839. november 27-én Ruszkabányán,
meghalt 1891. február 21-én Budapesten) a földtan és a bányászat szere-
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tett seitl örökölte, akik már a XVIII. században bányászatot ztek
Krassószörényben. A bányász-családnak vonzódása az exakt tudomá-

nyokhoz Hoffmann Károly tanulmányainak minden idszakában ersen

megnyilvánult. Ennek köszönte kiváló képzettségét. Bécsben az akkor

igen híres landstrassei és wiedeni freáliskolában, majd 1856/57-ben a

bécsi megyetem technikai osztályán, a következ évben a karlsruhei

megyetemen tanult. 1858 szétl két évig a, freibergi (Szászország)

bányászati fiskolán Breitliaupf és Cofta legjobb tanítványa volt. Ekkor

már érezte, hogy sem az ásványtant, sem a földtant nem uralhatja iga-

zán, ba vegytani elképzettsége nein elég tökéletes. Ezért 1860 szétl
1863 tavaszáig a heidelbergi egyetemen földtani és ásványtani tanul-

mányai mellett fként Biaiseti és Kirchhoff intézetében dolgozott.

Kirchítoff laboratóriumában végezte azokat a színképelemzési meg-

figyeléseket, amelyek eredményeit Kirchhoff saját vizsgálataival

együtt a berlini tudományos akadémián mutatta be. (Untersucbungen

übcr das Sonnenspeetrum und die Spectren dér chemiscben Elemente.

Abhandlungen d. kgl. Akad. d. Wiss. zn Berlin, 1862. évf.)

Másik fontos munkáját is még Heidelbergben kezdte el, de már
megyetemi tanár korában fejezte be. Ezt a munkát Thai) Károly

1868-ban mutatta be a. Magyar Tudományos Akadémián: Sóoldatok ele-

gyítésénél történhet cserebomlásról és ezen oldatok némely pbysikai

sajátságairól. (Poggendorffs Annáién 133. köt. 575—622.)

Külföldi tanulmányai idejében közvetlen megfigyeléssel igen kü-

lönböz területek földtani felépítését is megismerte (Freiberg kör-

nyéke. Schwarzwald, Kaiserstubl. Eifel, Odemvald stb.).

Képzettsége tehát biztosította számára az alapos természettani,

vegytani és ásványtani tudóst s a földtani ismereteket egyaránt. Nem
c.'-odálható tehát, hogy Heidelbergbl hazatérve a fiatal bölcsészdoktort

a megyetem ásvány- és földtani tanszékének tanárává nevezték ki

1864-ben. Ez az intézet azonban akkor — két évvel megalapítása után —
még igen hiányosan felszerelt volt. Ezért Hoffmann 1869-ben az akkor

felállított M. kir. Földtani Intézet egyik fgeológusi állását fogadta el.

Ásványtani, kzettani, földtani munkáit itt, a Társulatban mind-

nyájan jól ismerjük, ezért külön-külön nem kell szólnom róluk. INIeg

kell azonban említenem, hogy valamennyi munkáját a legnagyobb töké-

letességre, a legtisztább exaktságra való törekvés jellemzi. Ezért érté-

kesek munkái még ma is. Lényegükben még azok a közleményei is

helytállók ma is, amelyek a mainál sokkal tökéletlenebb módszerek és

mszerek segítségével készült eredményeket foglaltak össze. így pél-

dául kzettani miinkái az akkori aránylag igen tökéletlen módszerek-

kel is helyesen állapították meg a lényeget.

Földtani térképeit is ugyanez a törekvés a legtökéletesebbre jel-

lemzi. Böckh János szerint: „Az lelkiismeretes, buzgó és szakavatott

eljárása e téren (t. i. a földtani térképezés terén) oly remek alkotások

elé állít bennünket, hogy ezek örökké a hazai geológia büszkeségét fog-

ják képezni."

Hoffmann kétségtelenül a legnagyobb magyar tudósok egyike.

Zaitalanul, feltnést nem keresve, a tudós igazi elmélyedésével csak a
tudománynak élt. Eredményeit nagy tehetségének és tökéletes alapú
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elképzettségének köszönte. Kitn kémiai és fizikai képzettsége min-

dig megóvta öt a kell alap nélküli következtetésektl s igen ers
nbírálattal fegyverezte fel.

A földtan a természettan, a vegytan és a biológia törvényeit al-

kalmazza. Nyilvánvaló, hogy a földtannal tudományosan foglalkozónak

alapos természettani és vegytani ismeretekre van szüksége. S mégis az

utolsó években gyakran láttuk, hogy a földtanból doktori szigorlatot

tevk némelyike vegytant, természettant nem tanult komolyan s szigor-

lati tárgyaiból hiányzott az ásvány-kzettan (a vegytan vagy a ter-

mészettan). Az ilyen elképzettség kétségtelenül kevésbbé elnyös a

földtan fejldése szempontjából. Nagy hátrány a földtani képzés szem-

pontjából nálunk, hogy az slénytannak nincs külön tanszéke.

INlélyen tisztelt Közgylés!

Másik nagy tudósunk Krcnncr József (szül. 1839. március 3-áu

Budán, meghalt 1920. január 16-án) tudós és mvész volt. Rajzoló- és

festökészségét egyetemi tanítványai is jól ismerték. Arról azonban már
kevesebben tudnak, hogy a hegednek is mestere volt. Többször ját-

szott az operában is olyankor, mikor valamelyik els hegeds meg-
betegedett s hirtelen helyettesíteni kellett; az eladás kezdetekor érte-

sítették Krennert. hogy volua-e szíves játszani? S miként maga mon-
dotta — azonnal elfoglalta a hiányzó els hegeds helyét.

Kiváló képességeit már gimnazista koráhan annyira hecsülték,

hogy báró Eöti'ös József fiának, Lorámínak szellemi irányítását Kren-
}ierrc hízta azzal, hogy Lorándhól tudós munkás s ne politikus váljék.

Ettl a pillanattól kezdve a nevel és a tanítvány közt hensséges, éle-

tük végéig tartott, szinte barátság fejldött ki. A hetvenes évektl
kezdve a harmadik lett ehhen a baráti körben Semsey Andor, az ás-

ványtan és a földtan lelkes mecénása. Ebbl a hármas barátságból a

magyar tudománynak s egyúttal a magyar nemzetnek igen nagy haszna
fakadt.

Krenner is igen széles természettudományi alapon építette fel

képzettségét. .\z ásványtanban különösen Brezhw volt kiváló mestere.

A doktori fokozatot Tübingában, a valóban világhír Qnensfedfnél sze-

rezte meg. Ez a széleskör természettudományi alap és vérbeli tudós

egyénisége volt a rngója annak a szigorú önhírálatnak, amely mun-
káit annyira jellemezte. Tehetségén kívül fként ennek köszönhette,

hogy a legtökéletesebb exaktságra törekv vizsgálatainak eredményei

örökbecsek. Ebbl fakadt végs eredményben kiváló ásvány-ismer’

készsége is.

Eredményeit mindig csak lassú fontolgatás után közölte. Néha
évek hosszú sora eltelt, míg többszörösen ellenrzött megállapításai

megjelentek. Evvel a szigoréi önhírálatával igen hamar elérte, hogy ás-

ványtani eredményeit mindenki a legmeghízhatóhhaknak tekintette.

Ásványtani közleményeiben nem is talált tévedést vagy hibát senki.

Minden közleménye a lehet legrövidebben, de egyúttal a leg-

világosabban fejezte ki vizsgálatainak eredményeit; nem volt bennük

egyetlen felesleges kifejezés sem, de nem is lehetett bellük elvenni

még csak egy szót sem.
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A nemzeti múzeum ásvány- és öslénytárának volt az igazgatója

s az ásványtárat —- fként Scmsey Andor bökezüség'éljöl — ö fejlesz-

tette világhírvé. Rengeteg ásvány fordult meg a kezében a múzeum-
ban s tehetségén kívül részben talán ez a körülmény is hozzájárult

kiváló ásványismerö képességének tökéletesítéséhez. Ennek a kiváló

képességének köszönhet, hogy annyi új ásványfajt állapított meg
(semseyit, krennerit [= bunseninj, avasit, kornelit, rhomboklas, szo-

molnokit, lorandit, andorit, széchenyiit, warthait, fizélyit, sehafarzikit,

dognácskait, pulszkyit, sjögrenit).

Igen sok közleményében régi téves megállapításokat javított ki.

8ok ismert ásvány új lelhelyét fedezte fel, különböz ásványelfordu-

lásokat ismertetett és sok ismert ásvány pontosabb jellemzését közölte.

IMindezeket a munkáit a Társulat legtöbb tagja jól ismeri.

Megyetemi, majd egyetemi katedráján is mindig megmaradt a

külsségeket, a nagyképsködést elkerül igazi tudósnak. Mint mind-

egyik igazi ' nagy tanár, is egyéniségével hatott. Eladásában nem
ismerte a sablont, a merev szabályokat. Mindig friss leveg s üde
érdekldés vette körül. Közvetlen, keresetlen, rövid mondatú eladásai
nem törekedtek hatáshajhászásra, de annál közvetlenebbül lopóztak a

hallgatóság elméjébe és szívébe. A táblára vetett pompás rajzai néha
valóságos tájképek voltak s iiagyban hozzájárultak tanításának sike-

réhez.

Hoffmann is, Krenner is tisztán a tudománynak élt, a tudományt
magáért a tudományért mvelte.

A mai fiatalabb nemzedék — a negyven évesnél fiatalabb —
alig ismerhette, hogy milyen volt a tudományos élet szelleme a múlt
század második felében s ennek a századnak az elején a világháboriiig.

Ebben az idben a tudósok valamennyien ideálisták voltak, a tudo-

mányban minden anyagi elny reménye nélkül lelték örömüket. Néhai
Böckh Hugó mesélte a következt: Mikor az Eötvös-féle inga gyakor-
lati felhasználásáról gondolkodott, felkereste Eötvös Loránd bárót s

kifejtette elgondolását és közben az anyagi kereset lehetségét is em-
lítette. Ezért Eötvös annyira megharagudott, hogy — Böckh Hugó
szava szerint — „majdnem kidobta” öt.

Ebben a valóban tudós légkörben élt Hoffmann és Krenner is s

ez az igazi tudós környezet nevelte az akkori idk fiataljait is. Bel-
lük is ideálista tudósok fejldtek ki.

A világháborxi tartama s az utána következ id különös id-
szak. A tülekedésnek, a könyökölésnek, a nyereséghajhászásnak, az

egymásragázolásnak ekkora fergetegét ember még talán soha sem
érte meg. Mindez éppen most, amikor nem is volna szabad másra gon-
dolni, mint a világháború okozta sebek tökéletes meggyógyítására. A
tudományok több ágában is megindult több helyen az anyagi érdek
eltérbe-tódulása.

A földtan gyakorlati vonatkozásainál fogva különösen sok irány-
ban kapcsolódhatik az anyagi érdek szolgálatába. Amikor kiforrott,
egyensúlyozott tudós kapcsolódik bele a gyakoidati kérdésekbe, semmi-
féle hátrány nem származhatik a tudományra; st a közös munka a
gyakorlati élet embereivel együtt a tudomány nagy hasznára is lehet.
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Sajnos, azonban ez a mai általános hajsza az anyagiak után gyak-
ran annyira eltérben van, hogy egészen fiatal, kezd emberek szeme
eltt — tisztelet a kivételeknek — csak az anyagi haszon bizonytalan

fénye lebeg. Az ilyenek sokszor a tudományt tisztán anyagi elnyök
biztosításáért igyekeznének mvelni. Az igyekezetbl néha más nem is

marad meg, csak a hajsza a kétes csillogású elnyök után. Vájjon az

ilyen kezdet nem lehet-e néha a tudomány kárárai

Abban a reményben nyitom meg a Magyarhoni Földtani Társulat

LXXXIX. közgylését, hogy ezek a kilengések lassanként megsznnek
s minél elbb, njból teljesen a régi, ideális tudós légkör fog kialakulni

mindegyik tndomány teljes területén.

# « #

Ezután I)r. Bogsch László egyetemi m. tanár K u t a s s y
E n d r é-röl mondotta el emlékbeszédét. Majd Ven dl Aladár elnök

a következ szavak kíséretében adta át a Szabó Józse f-emlékérmet
R a k u s z Gyula özvegyének:

Rakusz Gy ha, kedves barátom, akivel annyi idt töltöttem

együtt s akinek kristálytisztán átlátszó nemes, puritán lelkét annyira
megismertem, te az önzetlen tudományos munka embere voltál. Mvel-
ted a tudományt, mert örömed telt benne s mert istenadta tehetséged

arra ösztökélt. Ha onnan, ahol most vagy ide lehetne látni, bizonyosan

figyelemmel kísérted munkásságunkat azóta is, hogy elhagytál ben-

nünket. Magam eltt látlak, amint véghetetlen szerénységgel pirulva

hallottad a választmány, illetleg a közgylés határozatát, hogy a Tár-

sulat a Szabó József-emlékéremmel tüntette ki a te — sajnos — nagyon
rövid, de szédületes fényben felfelé ível tudományos munkásságod
kiváló eredményeit. Te jól tudod, hogy ennek az ezüstéremnek az anyagi

értéke csekély, de azt is tudod, hogy ez a legnagyobb erkölcsi érték,

melyet magyar geológus elnyerhet. Magam részérl még hozzáfzhe-

tem: úgy érzem, hogy mindazok, akik Téged ismertünk az éremhez még
irántad érzett legszintéhb tiszteletünket és szeretetünket is hozzá-

fzzük.

iVléltóságos Asszonyom! Midn a Szabó József-emlékérmet átadom,

kérem, méltóztassék azt nemzedékek hosszú során át megriztetni. Ez
az emlékérem nem csupán csak Rakusz Gyula tudományos eredményei-

nek nagyságát fogja hirdetni idtlen-idkig, hanem buzdító példa lesz

cl Rakusz-nemzedékek számára, hogy a tehetséggel párosult za’jtalan

munka elnyeri erkölcsi jutalmán.

Rozlozsnik Pálné megboldogult férje családja nevében mély meg-

illetdéssel és nagy hálával vette át az érmet.

Ezntán Gr. Papp Ferenc titkár olvasta fel jelentését.

1\I élyen tisztelt Közgylés!

1938, a magyar vágyak részbeni teljesedésének éve, nekünk örömet

jelent. Örömet, mert eldeink munkáinak hosszú sorozatával már jól

ismert drága föld egy része hazatért. Az aranyat rejt Duna mindkét
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partja a miénk, a lielemba-garamkövesdi andezit hegyek, a nógrádi
bazaltvidék, a szilicei és pelsöci fensík darabjai, a Szepesgömöri Érc-
hegység egy része, a. kassai fillit és gránit, a Hegyalja andezit-riolit

vulkánjai, a Beregszászi hegység újra várják a magyar föld-, ásvány-,

kzet- és slénytankutatók jövetelét. Szaküléseink és szakfolyóirataink,

melyek lopva eddig is olykor közöltek felvidéki tárgyú értekezéseket,

most lijra nyíltan és büszkén adnak helyet a hazatért Felvidékrl
szóló tanulmányoknak. Az öröm teljességét megzavarja, mint a nap-

sütés fényét a felh, a sok értelemben vett hiány szomorú érzése.

341 tag volt résztvevje az elmúlt év eseményeinek. A személyi

hírek között szomoriiság és öröm váltakoznak. 5 elhúnyt tagtársunk

emlékét hivatottak méltatták már. Az élk dicsségérl és elrehaladá-

sáról kell most elssorban számot adni.

1938-ra emlékezve mindenekeltt tagtársaink diességteljes szerepe

ötlik szemünk elé. A Gondviselés rendelése, mely az igazságot meg-
közelít változásokat idézett el, tagtársaink közül többet is elhívott a

haza védelmére, így; Bartkó Lajos, Fekete Zoltán, Erdélyi Já-

nos, Posevitz Guidó, Riczek INIihály, S zalai Tibor, Takáts
Tibor, Teleki Géza, Tömör T h i r r in g János, Vitális Sándor

és W e i n György vonultak be katonai szolgálattételre. Hála és büsz-

keség’ tölt el, ha rájuk gondolunk.

1938 egyébként évfordulókban gazdag év volt.

A Debreceni Református Collégium fennállásának 4U0 éves év-

fordulóját ünnepelte. Ásványgyüjteménye, lelkes természettudósai hat-

hatósan járultak hozzá a hazai földtan fejldéséhez.

A debreceni kollégium és az ásvány-földtan kapcsolatáról felkéré-

sünkre Dr. Hoffer András egyetemi rk. tanár tagtársunk volt szíves

tájékoztató adatokat közölni: „Az ásvány-földtannak hat tanára volt:

Kerekes Ferenc (1823—1839), 'Csécsi Imre (1839—1847 ), Török
József dr. (1847—1856) a fiskolán, vagyis a még egységes kollégium-

ban, majd K o v á c s J á nos (1856—1896), Török Pét e r (1896—1913)

és Radó Endre dr. (1913—1924).*

Kerekes Ferenc az ásvány-kzettani gyjtemény megalapí-

tója, mely azóta örvendetes módon gyarapodott. Jelenleg állománya
meghaladja a 30,000 darabot. A gyjtemény legértékesebb darabjai a

2940 gr súlyú kábái meteorit (1. Hoffer A.; A kábái meteorit története.

Debreceni Szemle, 1928.), mely 1857-ben hullott le s melyben Wöhler
földiviasz szervesanyagot ismert fel. Elsrend darabjai közé tartoznak

a 27 mm átmérj Kai inkára való hauerit, néhány gyönyör nemes-
opál Opálbányáról. Csécsi Imre a Biharhegység barlangjaiból gyj-
tött néhány száz barlangi medve és több hiéna maradványa ugyancsak
becses darabjai a gyjteménynek. 1878-ban a híres Szönyi-féle gyjte-
mény is odakerült. Csécsi Imre írta meg az els magyar nyelven írt

földtant „Földünk és néhány nevezetesebb ásvány rövid természet-

* A jelenlegi tanár; Hoffer András dr. egyetemi rk. tanár.
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rajza“ 1842. Csécsi I. másik nevezetesebb dolgozata „Fürt kutak Debre-

cenben" címen a Debreceni Hetilapban jelent meg 1842. (43. sz.) Török
József munkái; ,.A két magyar haza elsrangú gyógyvizei és fürd
intézetei." Pest, 1848. Akadémiai pályadíjat nyert m. „Az iblanytar-

talmú gyógyvizek hazánkban." Orv. Hét. 1858. „A szkleTiói meszes hév-

vizek." FT. o. 1859. „A vihnyei meszes hévvizek." F". o. 1861. „A dadai

ásványvíz." U. o. 1866.

Török J. pontos adatokat közölt a kábái meteorit hullásáról.

Errl két dolgozata jelent meg: „Értesítés a kaba-dehreceni lebkrl‘
(A Magy. Tud. Akadémia Értesítje 1858-ról) és „A kaba-dehreceni

lebkben Wöhler göttingai tanár által fölfedezett szerves anyagról."

(U. o. 1859-rl.) Irt azután egy áttekint értekezést a magyar meteori-

tekrl is: .,A IMagyar Birodalom meteoritjai" címen (Természettudo-

mányi Közlöny. XIV. köt. 1882).

Kovács János sokat kutatott (Petényivel együtt is) a bihari

barlangokban, s a Sebes és Fekete Körösök közötti területet földtani-

lag térképezte. Olyan szép eredményeket ért el, hogy ezeknek alapján

a bécsi földtani társulat 1. tagjául választotta. Két ásvány-földtani

munkája; .,A marosnjvári sósziklákról és bányákról" (A Magyar Orv.

és Termvizsgálók IMunkái. V. 1845.) és „Földtani kirándulások Bibar-

megyébe" (M. Földtani Társulat Munkái. II. 1863.). Ez utóbbiban a

Bihar hg. barlangjairól ír. Készletesebben azoknak csont, különösen

medvecsont leleteirl, amelyekbl több mint 300 darabot gyjtött s

ajándékozott a M. X. Miizeumnak."

130 éve múlt, hogy a Nemzeti Miizeum ásványtárát gróf Szé-
chenyi F e r e n c n é megalapította, azt az elmúlt 4 és )4 emberölt
alatt ugyancsak érdemes kezek munkája, fáradsága emelte Eurói)a leg-

jobb ásványgyüjteményei közé. szinte örömmel emlékezve erre, kíván-

juk, hogy zavartalan legyen ez a szép fejldés.

1939-et elérve, mint az események nyilvántartójára, rám hárul az

a kötelesség, hogy a Földtani Intézet 70 éves fennállásáról megemlé-
kezzem.

Az elmúlt id Magyarország legboldogabb és legszerencsétlenebb

idszakának történetét egyesíti. A dics múlt fénye elhomályosítja

tekintetünket, elhalványodnak a részletek és a komoly, önfeláldozó

törekvések szép eredményét látjuk most csak. Sokezer oldalas könyvek
Iiosszú sora, térképek hirdetik azt a gyakorlati és tudományos mun-
kásságot, amelynek végzése hivatás és amelynek eredményeibl csak

áldás fakadt. Magyarhoni Földtani Társulat mélyen átérzi ennek

az évfordulónak jelentségét, szinte szerencsekívánatait fejezi ki a

T\I. kir. Földtani Intézet minden egyes tagjának és a további eredmé-

nyes munkásságiikhoz a Mindenható segítségét kéri.

A nagy számok árnyékában meghúzódik a soproni megyetem
közleményeinek 10 éves évfordulója. Jóllehet az id nem nagy, mégis

az odaaJó munkának oly szép példája, hogy ki kell térni reá. Hazai

földtani vonatkozási) irodalmunk legértékesebb tanulmányai közé tar-

toznak a bányamérnöki kar közleményei. Az elmúlt 10 év alatt 700

oldal terjedelm földtani, teleptani és ásványtani vonatkozású cikk
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jelent meg, mely a földtani kutatásnak mind megannyi maradandó
értéke lesz.

Visszatérve az örvendetes személyi hirekre, jelenthetem, hogy
megérdemelt kitüntetéssel jutalmazta a Kormányzó nr a Hidrológiai

Szakosztály elnökét, W e s z e 1 s z k y Gyulát, mikor évtizedes egyetemi

és tudományos munkásság jutalmazásaként a tanügyi ftanáesosi,

igazgatói címet nyerte el. Papp Károly egyetemi ny. r. tanár tag-

társunkat a köz bizalma a Szent István Akadémia ftitkárává válasz-

totta meg. Vizer Vilmos bányaügyi ftanácsos tagtársunkaV a

Magyar Általános Kszénbánya mszaki vezérigazgatójává nevezték

ki. Papp Simon bányatanácsos a földgáz és ásványolajkntatás terén

kifejtett mnkássága teljes elismeréséül bányafötanácsosi címet kapott,

basonlókép bányaügyi ftanácsosok lettek B o r t n y á k István és

jM e i 11 b a r d t Vilmos. Pantó Dezs fbányatanácsosi címmel és jel-

leggel felruházott bányatanácsos fbányatanácsos, dr. S c h r é t e r Zol-

tán I. oszt. címmel felruházott II. oszt. fgeológus I. oszt. fgeológus,

Marzsó Lajos II. oszt. fgeológus lett. Dr. Tokody László egyetemi

magántanár tagtársunkat eredményes tudományos munkássága elisme-

réséül c. egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címmel tüntette ki a

vallás- és közoktatásügyi miniszter. Dr. Schmidt E li g i u s Róbert

Róbert mezgazdasági kísérletügyi adjunktus osztálygeológussá, dr.

II o r 11 s i t z k y Ferenc földtani intézeti adjunktus c. osztálygeológussá

lépett el, dr. Földvári Aladár megyetemi tanársegédet mezgazda-
sági kísérletügyi asszisztenssé nevezték ki. Az iparügyi miniszter dr.

Rihmer László oki. bányamérnököt ideiglenes minség bányabató-
sági titkárrá nevezte ki.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. B o g s c b László és

Szalai Tibor tagtársaink egyetemi m. tanári kéiiesítését tudomásul
\ette és megersítette. Külföldi kutató ösztöndíjat kaptak: Posevitz
Guido és Sztrókay Kálmán tagtársaink.

Társulatunk új tagjai : Apor Oszkár, B a b a r c z y .József,
B a r t k ó Lajos, B ó d y Béla, B r u g g e r Frigyes, B u d a i

G y ö r g y. Bulla Béla, É b é ii y i Gyula, Fa r a g ó IM á r i a.

Gebei Ervin, II a n Ferenc, K é z d i v á s á r h e 1 y i S z t s

E n d r e. Láng S á n d o r. P e j a Gyz, P o s e w i t z G u i d ó, R a-

g á n y i Géza, R i e z e k M i b á 1 y, R b i e m e r L á s zl ó, S i k K á-

r o 1 y. Sugár Vilmos, S z u r o v y Géza, Török L á s z 1 ó, F d-

a r házi J ó z s e f, V i g b G u s z t á v, W i t k o v s z k ,y E u d i- e.

Különös érdemeket szereztek az új tagok ajánlásánál K r e y b i g
Lajos és Rozlozsnik Pál, akik 8 új tagot ajánlottak; M a u-

r i t z Béla, aki 6 tagot, N o s z k y Jen, Pantó Dezs, Szent-
pétery Z s i g m o n d, Vigb Gyula Kulb.ay Gyula, akik
ugyancsak hozzájárultak a tagok toborzásához. I^j tagjainkat meleg
szeretettel köszöntjük sorainkban és kívánjuk, hoyjj ne csak n ni/ilván-
inrtáshdn, hanem a Társulat szellemi és (jazáasáuji életében is tevéke-
nyen résztveyyenek

Jóllehet, 25 uj tagot üdvözölhetünk sorainkban, mégis egyrészt
a taglétszám apadó irányzatára, másrészt arra kell rámutatnunk, hogy
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kutató iiitézményeiuk, vállalataink és középiskolai tanáraink közül

sokan, akik tagjaink lehetnének, távol maradnak a Társulattól.

A taglétszám apadó irányzatának bénító hatását növeli az a kö-

rülmény, hogy tagjaink közül sokan nem tesznek eleget elemi kötele-

zettségeiknek és nem fizetnek tagdíjat.

Kutató intézményeink, vállalataink vezetit, azok választmányi,

illetve bizottsági tagjait kérjük, igyekezzenek odahatni, hogy munka-
társaik a Társulat tevékeny tagjaivá váljanak. Különösmód fájlaljuk,

hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium a középiskolák számára
ajánlott folyóiratok közül a Földtani Közlönyt kihagyta. A Földtani

Közlöny mostoha sorsa mellett népszer folyóiratunk, a Földtani Érte-

sít sem részesül a kultuszkormány részérl megfelel támogatásban.
Az elmúlt évben is megkíséreltük megnyierni az illetékes jóindulatát

és a Középiskolai Irodalmi Tanácshoz küldtünk beadványt, mellékelve

az eddig megjelent számokat, hogy az állami iskolák számára fizes-

senek el. Évi 2 P csekély összeg. Választ sem kaptunk. Ebben az

évben is törekednünk kell tehát megnyerni az illetékesek jóindulatát,

erre van remény, különösen, ha az illetékesek összefognak az ügy ér-

dekében.

Ami a lényeget illeti, a Társulat életében 5 szakülés, 3 külön geo-

fizikai ülés, 1 vándorgylés, 1 eladóülés keretén belül 18 eladás hang-
zott el, ezek közül 4 ásványtani, 3 földtani, 2 slénytani, 1 hidrogeoló-

giai, 2 geomorfológiai és 1 vegyes tárgyú.

Eladóink voltak; 3 alkalommal; Fekete Jen, 2 alkalommal
M a u r i t z Bél a, B a 1 y i K á r o 1 y és M o 1 1 1 M á r i a, 1—1 alkalom-

mal L á n g S á n d o r, L ó c z y Lajos, P e j a Gyz, T e 1 e g d i-

B o t h K á 1 - o 1 y, S i m o n Ferenc, S z a 1 k a y Ferenc, S z t r ó-

k a y K á Imán, XT d v a r h á z y József és Vitális S á n d o r.

Társulatunk szellemi életérl csak akkor lesz b képünk ha

a Földtani Közlöny és a X"öldtani Értesít cikkeit is tekintetbe vesz-

szük. A X^öldtani Közlöny 268 oldal terjedelemben jelent meg, 55 ábrá-

val és 5 táhlamelléklettel. A 17 nagyobb cikk közül 3 földtani, 4 ás

A ánytani, 3 kzettani, 2 slénytani. 2 földrengéstani és 3 emlékheszcd.

A 124 oldal terjedelm Iföldtani Értesít 22 cikket közöl, ezek közül

8 földtani, 6 ásvány-, illetve kzettani, 5 hidrológiai, 2 slénytani és

1 barlangtani vonatkozású, mindezeket 82 ábra teszi szcmléltetvé.

A szellemi tevékenység, a szorgalom, az egészség, az értelem,

a küls körülmények és ezek között nem utolsó az anyagi fedezet függ-

vénye. Ezek között legyen szabad a szorgalom és egészség munkára
bató tényezkre röviden kitérni. A szorgalom, a munkakedv velünk

születik, mint a folyóvíz számára az esés, olyan a szorgalom szerepe

a munkánál. Mint mindent, úgy ezt is lehet szabályozni, fokozni. Át-

nézve a Jelenteti iveket, eUUtdómk névsorát, szomorúan tapasztalhat-

juk, hofDj sokan, akiknek élethivatásuk lenne a kutatás, eleinte, mint

elöaáéjk, késid) mint jelenlevk maradnak el. Itt a baráti szónak, az

egyéni rábeszélésnek nagy szerepe lehet. Végül is mindenek felett

közügy az, hogy a társulati élet zavartalan és tartalmas legyen.

Szomorú eseteket látva, fiatal, nagytudású, vasszorgalmú kartár-

saink korai összeomlását szemlélve, önként felmerül a gondolat, vaj-
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jón nem lenne-e közérdek, intézményesen elrendelni hogy a fokozott

testi és szellemi munkát végz geológusok és miueralógusok, ideértve

természetesen nemesak a hivatalosakat, hanem az egyetemeken és a

múzeumban, valamint a vállalatoknál tevékenyked kartársainkat is,

évente kötelez orvosi vizsgálatra berendelni. Ez az ellenrzés az egyén

és a köz, a munka alatt lév dolgozatok és így a Társulaton át a tudo-

mány érdeke is.

6440 P 58 f az 1938. évi pénztári forgalom eredménye. Az állam
tényezi, mint a múltban, ez évben is méltányolták a Társulat törek-

véseit. A földtani kutatások gyakorlati eredményeit felhasználó vál-

lalatok közül egyesek bálára köteleznek adományaikkal, így a MAGYAR
ÁLTALÁNOS KÖSZÉNBÁNYA R. T. 300.— P-s, a SALGÓTARJÁNI
KÖSZÉNBÁNYA 200.— P-s, az EUROGASCO 150.— P-s, a RIMAMIJ-
RÁNY-SALGÓTARJÁNI VASM 100.— P-s, az ALUMINIUMÉRC-
BÁNYA és IPAR R. T. 100.— P-s a BUDAPEST SZÉKESFVÁROSI
KÖZSÉGI TAKARÉK 100.— P-cs hozzájárulás hathatós segítség volt

a Földtani Közlöny kiadására.

Sajnos, nagyon sok vállalat nemcsak nagyobb adománnyal nem
adja jelét érdekldésének, hanem még csak a tagok sorába sem lép.

Különösen sajnáljuk szénbányáink, kfejtink üzmeiuek távolmaradá-

sát. A gyakoí'lati élet és a kutatás egymásra iitaltak szellemi és

anyagi vonatkozásban egyaránt. Mi igyekszünk újabb és újabb ada-

tokkal elmozdítani a földtan és rokon szakmák elrehaladását —
Tigyauezt azonbaTi, sajnos, sok esetben a gyakorlati élet képviselinél

nem lehet tapasztalni.

\ Társulat tagjainak áldozatkészsége teljes eredménnyel és meg-
ható módon nyilvánult meg jM a r o s Imre és Reiebert Róbert
korán elbúnyt tagtársaink síremlékének felállítása, értlekébon meg-
indított gyjtés alkalmával. Reiebert Róbert tagtársunk síremlé-

két június 1-én, l\r a r o s Imre tagtársuukét i)edig szeptember 27-én

adtuk át, meghitt ünnepség keretében hozzátartozóiknak.
*

f.egyen szabad, mint minden évben, röviden ismertetnem a Tár-

sulathoz b'gközelebb álló intézmények földtani kutatásainak eredmé-
nyérl szóló jelentéseket.

A M. Kir. Földtani Intézet 193H. évi mködése dr. Létezi/ Lajos

ifjazíiató úr adatai alapjétn a következkben fof/talliaté) össze:

A Földtani Intézet tagjai folytatólag végezték a hegyvidéki fel-

vételeket, folytatta a barlangkutatást és a talajvízmegfigyel kutak

telepítését. Agrogeológusai a Nagyalföld térképezését végezték tovább

odaadó buzgalommal. Az Intézet l)ekai)esolódott a m. kir. ürsz. Öntözés-

ügyi Hivatal tiszalöki duzzasztó müve környékének tanulmányozásába.

A végzett bányaföldtani felvételek közül a legjelentségteljeseb-

bek a szénhidrogénkutatások. Ezeket a Mátra-hegység É-i, ÉNY-i és

NY-i környékén, a Cserhát-hegység DNY-i, a Börzsönyi-hegység K-i

részén, továbbá Budapest környékén, valamint a Tisztántúl (Hajdii-

dorog. Meztúr és Szolnok) vévezték teljes odaadással. Bányaföldtaui

szempontból vizsgálták Reesk, Szabadbattyáu, Zire éreelfordulásait.
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Térképezték Mór határát is a széiielí'ordulás inegisnierése érdekeDen.
Rendszeres hegyvidéki földtani felvétel folytatódott a Bükk-hegy-

ség, Gerecse-, Keszthelyi-, Velencei-, Cserhát-hegység, továbbá a Kaszál
és Szendrö környékén. A Balatonfelvidéken, Sáinsonházán, az Istállós-

közi barlangban rendszeres gyü.itést végeztek.

Az Alföldön a talajvizet, Debrecen, Hajdúszoboszló, Püspökladány,
Karcag és Derekegybáza környékén pedig az artézikutakat tanulmá-
nyozták. Uélsoniogy ])leisztocén képzdményeit ugyancsak megvizs-
gálták.

Tiszalue környékén és a Bodrogközben részletes földtani vizsgá-
latokat végeztek.

A mélyfúrási laboratórium Bükkszék, Recsk, Nagybátony, Mez-
kövesd, Komló, Budafapuszta mélyfúrásának anyagát vizsgálta meg.

A kémiai laboratórium érc-, víz-, szén- és közetelemzéseket vég-

zett a legújabb módszerek alkalmazásával.

Lóczy Lajos és Teleki Géza Tbráciában petróleumkutató felvéte-

leket végzett a török kormány felkérése folytán. A Fekete-tenger, Xe-
rosi-öböl és a IMárvány-tenger által határolt területen petróleumkutatá-
son kívül fontos tudományos megállapításokat is tettek, miáltal a 70

évvel ezeltt Hochxfetter osztrák geológus által készített geológiai tér-

kép reambulációjáboz hozzájárultak.

Az minisztérium X. (háuiiászuti) szakosztniji/áuak 1938. évi

mködésére vonatkozó adatokat dr. Telegdi liolh Káról i/ egyetemi
tanár, miniszteri tanáesos úr volt szives rendelkezésre bocsátani.

Az iparügyi minisztérium X. szakosztályának ügykörébe két je-

lentsebb állami bányaüzem vezetése tartozik; a recski ércbányáé, va-

lamint a komlói állami szánbányáé.

A recski ércbánya mködését, az abban foglalt aránylag gyenge
érc kitermelését és feldolgozását már 19o7. évben sikerült gazdaságossá

teni. A bányából termelt nyersércet , annak felzuzatása után, úgyneve-

zett úsztató eljárással két termékre dúsítják, az egyikben a réz és arzén,

a másikban pedig a kén nagyobb része foglaltatik, arany és ezüst pe-

dig mind a kettben van. Ezt a kétféle u. n. színport a Metallocbemia

R. T. nagytétényi kohója dolgozza fel, ahonnan átlagban havonta 13 kg
arany, 120 kg ezüst, 25 tonna réz és 160 tonna kén kerül ki.

A komlói kszénhánya termelését sikerült az 1938. évben annyira

felfokozni, hogy elérte kapacitásának maximumát, évi 1,800.000 q-t. Az
itt fekv tekintélyes szénvagyon a most folyó kutatások alkalmával

mind nagyobb mértékben bontakozik ki.

A szakosztály feladatainak egyik legfontosabbja pillanatnyilag

a hazai olajkutatás és termelés problémája. A hükkszéki olajterületen

1937. májtisában megindult olajtermelés kezdetben napi fél vagon körül

ingadozott, 1938. év tavaszán felment 1 vagonra s ugyanezen év júniu-

sában elérte a mn)i 2 vagon átlagot. A Párád vasúti állomásról elszál-

lításra kerül olajmenyiségeket az összes hazai finomítók között ará-

nyosan osztjuk el. Amellett, hogy újabb és újabb fúrások lemélyítése
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révén állandósítottuk a bükkszéki termelést, moííszakítás nélkül foly-

tattunk Bükkszék környékén új olajmezö feltárására irányuló kutatá-

sokat is. Ezenkívül líKlS. év szén két új, a fíeofizikai és K'eolós'iai el-
munkálatok alapján reményteljesnek mutatkozó nafí'y esTséfr felkuta-

tását is megindítottuk, egy-egy l.OO m-re tervezett kutató fúrást indí-

tottunk el Nagybátony mellett a Mátrában, valamint Mezkövesden.
Ezek a mélyfúrások jelenleg folyamatban vannak.

A Magyar Amerikai Olajipari R. T., mely az államtól a Dunántúl
területét kapta termelési részesedés fejében ásványolajkutatás és ter-

melés céljaira, a liispe—Szentadorján mellett folyó olajtermelését foko-

zatosan fejleszti újabb és újabb fúrások lemélyítése által. Jelenleg

már a 14. és 15. fiirások lemélyítése folyik a lispei területen, az olajter-

melés pedig elérte a napi .30 vagon mennyiséget.

A Felvidék visszacsatolásával új feladatok várnak a bányászati

osztályra, miután a Gömör—Szepesi—Érchegység déli részének egyes

bányavidékei visszakerültek az anyaországhoz. Ezek között az állam

tulajdonában lev bányák is vannak. Minthogy ezen a hazai bányászat

szempontjából igen fontos területszakszon a határ végleges megállapí-

tása jelenleg is még folyamathan van, az itteni helyzet végleges tisztá-

zódását kell megvárni ahhoz, hogy a bányászati osztály itt is akcióba

léphessen.

«

A Magyar Amerikai Olajipari liészvéyiytársaHÚg dammtúli olaj- és

földgázkutatásai 1938. évben.

Átnézetes földtani felvételeket ebben az évbíui a IVIecsek Hegység
és a Duna közötti területen, a Mecsektl délre es vidéken, majd a

Villányi Hegységben, továbbá a. Vértes déli peremén és végül a Tété-

nyi platóhoz nyugat fell csatlakozó területen végeztek dr. Strausz

László és dr. Kretzói Miklós vállalati geológusok. E munkálatok folya-

mán ismét sok új becses adat lett ismeretes, amelyek egy késbbi id-
pontban fognak a. nyilvánosság elé kerülni.

Az átnézetesen felvett terület nagysága mintegy 2000 km.- A ne-

hézségi mérések Szomhathely, Szentgotthárd környékére, továbbá a

Duna mentére, szorítkoztak és több olyan földalatti szerkezet megisme-
rését eredményezték, amelyeknek nagy jelentségük lesz a további ku-

tatások folyamán. E munkálatokat most is dr. Vajk Raul, Oszlaczki

Szilárd, Facsiiiay László és Kántás Károly magyar geofizikusok vé-

gezték.

Az ezévi szeizmikus munkálatok Inke, Görgeteg, Kurd, Magyar-
szentrniklós. Újudvar, Hahót-Gelse vidékére szorítkoztak. Ezek a szeiz-

mikus munkák a korábbi években nehézségi mérésekkel megállapított,

olaj és földgáz felhalmozódására alkalmas szerkezetek pontosahh körül-

határolására és ellenrzésére készültek. Inke, Kurd, Magyarszentmik-
lós. Hahót és újudvar környékén csakugyan olyan szerkezeti viszo-

nyokat tártak fel, amelyek minden valószínség szerint újahb olaj-

és gázkutak megfi'irására alkalmasak. Ezekben a szeizmikus munkála-
tokban az amerikai Carter Oil úo. felszerelésével amerikai és magyar
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g'eofizikusok és mérnökök mködtek közre.

A lelkiismeretesen és hozzáértéssel végzett elökészitö munkálatok
ez évben a fúrások eredményeiben megtermették gyümölcseiket. A
budafapusztai szerkezeten 8 mélyfiírás készült el. Az összes fúrási tel-

jesítmény három Rotary berendezéssel, 10,263.50 méter volt. Örvendetes,

hogy ezek közül a fúrások közül egy sem volt medd és hogy a napi

olajtermelés december hó végén elérte a napi 22 vagont. December
31-éig úgyszólván egy év alatt a vállalat összesen 3862 vagon olajat

és 17.304,322 köbméter földgázt termelt. Minden eljel arra mutat, hogy
az 1939-ik év folyamán a budafapusztai mez olajtermelését 100 %-kal

lehet fokozni. Ez azt jelenti, hogy a napi olajtermelés elérheti a 45

—

50 vagont.

Az 1938-ik év januáriusábau fejezte be a vállalat a Mihályi 2-ik

számú kút fúrását. Ez a fúrás 2507 méter mélységével Magyarország
legmélyebb fúrása. Ez a fúrás 2497 méterig pliocén rétegeket és azon

túl kristályospalákat tárt fel. Olajat és földgázt kereskedelmi mennyi-
ségben nem talált.

*

A Mayyar Barlangkutató Társulai a letnt évben fleg a buda-
vári barlangpincék feltárásával foglalkozott. Míg a minisztériumok

megbízásából történt feltárások tudományos célokat szolgálnak, addig

a székesfváros támogatásával végzett barlangkutató munkálatok tudo-

mányos és idegenforgalmi szempontból történtek. A Tárheggl barlang

új, korszeren kiépített lejárata teljesen elkészült, maga a barlang pe-

dig két nagy teremmel bvült. A múlt évben megindult propaganda
révén a barlangot 8,000 látogató kereste fel a Eöld minden részébl.

A várbeli munkálatokon kívül a Társulat felügyelete alatt a Bál-

völggi harJa.nghan is jelents újítások történtek; nevezetesen a Szín-

házba vezet lépcsket átépítették. A Társulatnak végül sikerült a

„Barlangkutatás“-hó\ egy újabb füzetet kiadni; ez a Felstárkány vidé-

kéhez tartozó barlangok monográfiái leírását öleli fel. A „Barlang-

'v\lág“-hó\ két füzet jelent meg.
*

Az elmúlt év irodalmi tevékenységét áttekintve a Társulaton

belül, mint láttuk az egyes szakcsoportok értekezései a múlthoz ha-

sonló arányban jelentek meg. Üj irány képviseli a szeizmológiai tár-

gyú eladások és dolgozatok, melyeket a szeizmológiai és geofizikai

bizottság felállítására és mködésére vezethetünk vissza. E helyen kell

külön szinte köszönettel megemlékeznünk arról, hogy a Földtani Köz-

löny idegen nyelv értekezéseinek felülvizsgálatát nyelvhelyességi és

egységesítési szempontból Dr. Herczegh József igazgató úr volt

szíves vállalni, köszönetünk hálával párosul, mikor az tudásának és

szívességének közlönyünk szerkesztésében való mködését elismerjük,

A Társulaton kívüli szakirodalom egyes részleteit ez alkalommal

mellzve csupán rövid összegezést kísérlek adni a szellemi tevékenység

megörökített eredményeirl.
(Ezután az 1938. évi szakirodalom ismertetése következett.)

A sok érdekes és értékes munka közül 2-t mégis kiemelek. Mesz-

sze tlünk él egy magyar geológus tanár, akinek két otthona és két
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hazája van. A. meg'hitt családi körön kívül várja a havasok sok érde-

kes kincse, barlangok, ásványlelhely, és ö diákjaival rendszeres fel-

fedez utakra jár, gyjt, jegyez és elkészíti az utat a jöv részlet-

kutatói számára. Szenvedélye, hogy közölje megfigyeléseit, saját költ-

ségén kis lapot ad ki, melyben megjelent cikkeinek különlenyomatából

8 év eredményeit összegezve 1 könyvet adott ki, mely Herbich mellett

mindenkor az adatok gazdag tárháza lesz. Fáradhatatlan tagtársunk

szép könyve a mi örömünk is.

A másik m 320 oldalas, 34 táblát és 118 ábrát tartalmazó hatal-

mas munka jelent meg a Mussolini barlangról a Földtani Intézet ki-

adásában, a Geologiea Hungarica series paleontologica sorozatban. E
hely nem alkalmas arra, hogy részleteiben ismertessem ennek a rend-

kívül értékes munkának helyrajzi, morfológiai, rétegtan i, sembertan i,

srégészeti, slénytani fejezeteit. Ilyen összefoglaló munka páratlan

még a világirodalomban is, éppen ezért aTiiilyeu öröm, amilyen érték,

hogy megjelent ez a tanulmány, annyira foTitos és kívánatos lenne,

idegen nyelven való közreadása is. Talán szokatlan és nem is helyén

való, hogy e 320 oldalas vaskos tanulmánysorozathól egy jelentéktelen

részletet ragadok ki: „az ifjúság természetes kutatókedve kell vezetés

mellett megbecsülhetetleu szolgálatot tesz a tudománynak. Szülföld-
jük romemlékeit, ekeforgatta stelepeit egyformán sziunreveszik s a

felszínre került leletek begyjtésével nem egy értékes lelethelyre hív-

ják fel a kutatók figyelmét. A iirehisztorikus kutatás is sokat köszön-

het a diákok növekv érdekldésének.‘‘ Ezután ]iedig a fejezet írója

felsorolja azokat a fontos lelhelyeket, amelyeket nz rf/ri diákok fe-

deztek fel.

A diákok, akiknél a szív, a lelkesedés a vezérl er, valóban igen

alkalmasak a tudományos munkák anyagának felkutatására. Az fo-

kc'zottabh bevonásuk ketts érdek; az igazi jó munka gyakorlására
legszebb alkalom a gyjtés, a szakemberek meghízható, önzetlen segí-

ttársakat kapnak. Azután pedig lehetséges, hogy egy-egy érdekes lelet

feltalálta tiszta öröm, eltérít igazi tehetséget szabványos átlagpályára
való lépéstl és megment egy jövend természettudóst a jogi, vagy
más pályától, melyre úgyis a kelleténél többen özönlenek.

*

Jóllehet vem tartozik szorosan a titkári jelentés tárpi/ához, méqis
átolvasva a dolgozatokat elszomorodhídank azok helgtelen magj/arsága
miatt. A midt évben a legilletékesehh helyrl hangzott el itt hiráhd és

nyomban ntána helyes kifejezések és szavak, hosszéi sora. Sajnos nem
látni a hatást, st ellenkezleg hanyag fogalmazás, idegen szavak indo-
kolatlan használata, mint a gyom a kertet, éigy éktelenUi el vagyont
sok dolgozat értékét.

Yolt olyan szerz, aki 1-1 oldidon 6-8 felesleges idegen széwal fe-

jezte ki gondolatát. A sok közül néhérny igen gyakran elforduló kife-
jezést kiragadok, mondatot költve bellük: a vertikális pozieió tipiisa.

a kultúra problémája. Ilestaurálva a nivót ma.ximális reflexió perio-
dikus primitiv oscillációja a genezis oly perspektiváját nyéijtotla,
hogy... ne folytassuk toi'ább, a legtöbben magamat is beleértem, vé-
tünk a nyelv helyessége ellen, de törekedni kell az ellenkezjére.
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Ha szokás a sajtóhibákat külön feltüntetni, vájjon nem lomé
indokolt pellengérre állítani azokat a kifejezéseket és szavakat, ame-
lyek helytelenek. Kivánatos, hoyy a szerzk adják át dolgozataikat köz-

lés eltt barátaik)iak, akik tallózva a mondatok között bizonyára ész-

reveszik a hibákat.

19;?8. hosszú évek után az els év, amikor öröm is köszöntött ránk.

Hazatért a Felvidék egy része. Vájjon kinek lehet ez a helybelieken

kívül a legigazibb, a legnagyobb öröm? Mindenesetre azoknak, akik

a Föld tulajdonságainak megismeréséért élnek; nekünk; és mikor fog

állandósulni csak ez az öröm? Ha a megismerés teljes lesz; ha nem-
csak gondolatban keressük fel a régi ismers helyeket, hanem a való-

ságban is és gyjtve, figyelve, feldolgozva az anyagot újabb és újabb
adatokkal járulunk hozzá a hazai föld megismeréséhez.

Ezután Dr. Takáts Tibor a Hidrológiai Szakosztály jelenté.sét

olvasta fel, melyet a közgylés Dr. Weszelszky Gyula elnöknek
mondott köszönettel vett tudomásul. M o 1 1 1 á r i a dr. a pénztárvizs-

gáló bizottság jelentését terjesztette el, melyet a közgylés elfogadott

és a pénztárosnak, valamint a választmánynak a felmentést megadta.

A közgylés a pénztárvizsgáló bizottság tagjaivá Fi a 1 y i Károly,
Káposztás Pál és Mottl ^lária tagtársakat választotta. Böhm
Ferenc a Társulat köszönetét fejezte ki Vendl Aladár elnöknek és

ezután a közgylés befejezdött.

A Magyarhoni Földtani Társulat Szabó József emlékéremmel kitüntetett

munkák szerzi. — Verzeichnis dér mit dér Szabó-Medaille dér Unga-

rischen Geologischen Geselischaft ausgezeichneten Verfasser:

I. líMHI. Böckh János
II. 1903. IJhlig Viktor

VIII. 1921. Toborffy Zoltán

IX. 1924. Krenner József

X. 1927. Xopcsa Ferenc.III. 1906. Kalecsinszky) Sándor
IV. 1909. Pethö Gyula
V. 1912. Pálfy Móric

XI. 1930. Zimányi Károly.

XII. 1933. Lörenthey Imre
XIII. 1936. Vendl Aladár
XIV. 1939. líakusz Gyula.

VI. 1915. id. Lóczy Lajos

VII. 1918. Ballenegger Kóbert

1901—1904. Telegdi Bolh Lajos

1870—1882. Reisz Frigyes

1883—1894. Szabó József

1895—1901. Böckh János

1850—1865. Kubinyi Ágoston
1866—1870. Kubinyi Ferenc

Társulatunk elnökei. — Vorsitzende dér Geselischaft.

]()04—1910. Koch Antal

1910—1916. Sehafarzik Ferenc
1916—1920. Szontagh Tamás
1920—1923. Pálfy Móric
1923—1932. Manritz Béla

1932— Vendl Aladár

Kiadja a Magyarhoni Földtani Társulat.

Felels kiadó: dr. Papp Ferenc. — Mérnökök Nyomdája. Budapest,

5724. — 750.
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