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FÖLDTANI KÖZLÖNY
Bánd LXX. kötet 1940 április— |únius. Heft 4— 6. füzet.

I. ELNÖKI BEKÖSZüNT().

A Magyarhoni Földtani Társulat fennállásának

9ü-ik évében, Föinéltóságii vitéz nagybányai Horthy
Miklós Kormányzó Ur országlásának 20-ik évforduló-

ján, az lí)40. március hó (i-án tartott ünnepi ülésen el-

mondotta:

F a p p K á r o 1 y elnök.

— A III. sz. mellékleten két fényképpel. —

Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában,
Hiszek egy isteni örök Igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen!

Mélyen tisztelt ünnepi ülés!

Március hó elsején múlt húsz éve annak, hogy a magjmr
nemzetgylés titkos szavazással vitéz nagybányai Horthy Mi k-

lóst, a nemzeti had.sereg Fvezérét, Magyarország Kormányzójává
választotta.

A húsz éves forduló elestéjén rendezett „Magyar hódolati

ünnepélyen" a Magyarhoni Földtani Társulat képviseletében részt

vettem.

A Pesti Vigadóban hazánk összes egyesületeinek küldöttjei

megjelentek, akiknek nevében gróf Teleki Pál, az Egyesült

Keresztény Nemzeti Liga elnöke mondta az ünnepi beszédet.

Ebben a beszédben benne volt mindaz, amit a tudós állam-

elnök Ür Fméltóságú Urunkról, az Ö államalkotó bölcsességérl,

keresztény magyar érzésérl és emberi nemes vonásairól elmond-

hatott.

Ügy érzem azonban, hogy mi magyar geológusok még külön
hálával és köszönettel tartozunk Fméltóságú Kormányzó Urunk-
nak, és eme különleges hálánkat óhajtom itt nehány szóval meg-
világítani.

Húsz esztendvel ezeltt romokban hevert az egész régi Ma-
gyarország.

A Kárpátok övezte ezeréves birodalom öt felé szakadt, s a

Magyar Szent Korona országainak csak egy negyed része maradt
a miénk. Elveszítettük tengerünket, összes magas hegységeinket,

összes nemes érceinket, de ami talán még ezeknél is súlyosabb volt,

elveszítettük reményünket, hogy mindezeket a közel jövben vissza

kapjuk.
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Ezt a reményünket adta vissza Föméltóságú Kormányzó
Urunk azáltal, hogy rendet teremtett hazánkban, az egymással ci-

vakodó tömegeket fegyelmezte és munkára szorította. Mi, idsebb
emberek, akik országunk megcsonkítása miatt szinte kétségbe es-

tünk, Kormányzó Urunk erélyes útmutatása nyomán, lassankint
visszatértünk a remény útjára. Tanuló ifjúságunk pedig az elmúlt
évtizedben már ebben a bizakodó hangulatban, fokozott munka-
kedvvel tanult és dolgozott.

És íme, alig húsz év mulv{% — az Isteni Gondviselés jóvoltá-

ból és Kormányzó Urunk bölcs országlásából, — visszakaptuk felvi-

dékünk egy részét és Kárpátalját, amelynek hágóin egykoron
Arpád-Apánk seregei Pannóniába vonultak.

A Vereckei hágó ismét a miénk lett, ahonnét több mint ezer
évvel ezeltt, a 895. évben Árpád fejedelem vezéreivel és lovas

hadseregével leereszkedve, elfoglalta a Tisza síkságát, Erdélyt és

Pannóniát.

Kárpát aljával visszakaptuk magas hegységeink koszorújá-
nak egyik értékes darabját, amelynek kikutatása és feltárása év-

tizedekre szóló munkát ad geológusainknak, bányászainknak és

mérnökeinknek egyaránt. Kárpátalja visszacsatolása tehát valóban
egy második honfoglalás élmunkája, amelynek áldásait fkép
mszaki köreinkben fogják érezni.

Mindezekért mi magyar geológusok hálásan gondolunk F-
méltóságú Kormányzó Urunkra, és dicsséges országlása harmadik
évtizedének 6-ik napján arra kérjük a Mindenhatót, hogy Nagy-
bányai vitéz Horthy Miklós urat, Magyarország Fméltóságú
Kormányzóját, Fennkölt lelk Hitvesével és Szeretett Családjával

együtt áldja meg minden testi és lelki jóval, s Hazánk javára ket
a jó Isten igen sokáig éltesse!

Mélyen tisztelt szákülés!

Amidn elsízben van szerencsém az újonnan választott tiszti-

kar tagjaival együtt a Magyarhoni Földtani Társulat eltt meg-
jelenni, els szavam a köszönet kifejezése, amiért a Társulat elnöki,

alelnöki, ftitkári, és titkári tisztségeire bennünket megválasztani
méltóztattak.

Másodsorban köszönetünket fejezzük mélyen tisztelt El-
deinknek, nevezetesen Vendl Aladár Elnök r, L i f f a Aurél
mjásodelnök Ur Öméltóságáinak, lés Papp Ferenc elsltitkár

Urnák azért, hogy Társulatunkat a nehéz idkben vezetni, és úgy
anyagi, mint szellemi téren fejleszteni iparkodtak. Választmányunk
bizonyára megtalálja annak a módját, hogy kiváló eldeinket Tár-

sulatunk a legmagasabb • kitüntetésben részesítse.

Február 14-i közgylésünkön Vendl Aladár elnök iir

részletesen ismertette társulatunk keletkezését; elnöki megnyitójá-

ból megtudtuk, hogy 90 éves társulatunk a földekerekség geológiai

társulatai között idrendben a negyedik, amennyiben csak a lon-

doni, párisi és berlini geológiai társulatok elzték meg.
Ez alkalommal rövidesen áttekintem Társulat\ink mködésé-



111. sz. Melléklet a Földtani Közlöny 1940. évi LXX. kötetének 4—6 füzetéhez.

A Magyarhoni Földtani Társulat fennillásának 90-ik évében az elnök köszönti vitéz Horthy Miklóst,

Magyarország Föniéltóságú Kormányzóját, országlásának 20 éves fordulóján, az 11I40 március (i-án

tartott ülésen. Balról jobbra Telegdi Roth Károly alelnök, Papp Károly elnök, Horusitzky Ferenc

ftitkár, Bartkó Lajos másodtitkár.

.\ Magy'arhoni Földtani Társulat 1940 március 6-án tartott ünnepi ülésének résztvevi. Baltól jobbra

az els sorban Rozlozsnik Pál, Böhm Ferenc, Vitális István, Schréter Zoltán, Papp Simon, Zsivny

Viktor, a második sorban Vajk Raul, Fekete Jen, Vigh Gyula, Tavy Lajos, Noszky Jen, Sümeghy

József, Schmidt Eligius Róbert társulati tagok és összesen 75 fnyi hallgatóság.
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iiek legfontosabb eredményeit, kapcsolatban 85 kötetet kitev kiad-

ványainkkal.
Amikor a múlt század közepén a Magyai-honi Földtani Tár-

sulat megalakult, csaknem összes szakférfiúink a selmeczi bányá-
szati akadémiáról kerültek ki, így Hantken Miksa, Szabó
József, Zsigmondy Vilmos, st még a hirneves Hauer
Ferenc lovag, a l)écsi geológiai intézet igazgatója is Selmecen
tanult 1840—1844 között. Az els geológusokat fkép P e 1 1 k ó J á-

nos tanár nevelte, aki 1847-tl 1871-ig az ásvány kzettant, föld-

tant, st az slénytant is lelkesedéssel tanította. A késbbi nemze-
dék, mint Böckh János, \V i n k 1 c r Ben és kartársai, mind-
annyian P e 1 1 k ó selmeci tanár iskolájából kerültek ki.

Hazai társulataink és intézményeink akkori viszonyait te-

kintve azt látjuk, hogy az 1830-ban alapított Magyar Tudományos
Akadémia akkortájt még csak a magyar nyelv és a magyar tör-

ténelem mvelésével foglalkozott, mert a természettudományokat
mvel TIT. osztálya csak késbb létesült.

Ellenben az 1841-ben alapított királyi magyar Természet-

tudományi Társidat kezdettl fogva felkarolta a geológusok m-
ködését. Ugyancsak nagy szolgálatokat tett az ásványtannak és

slénytannak az 1807-ben alapított Magyar Nemzeti Múzeum, külö-

nösen 1840-tl kezdve, amikor a gróf B a 1 1 h á n y Antal eszter-

gomi hercegérsektl ajándékozott telken máig álló palotája fel-

épült.

A magyar geológusok magasabb kiképzése azonban Bécsben
történt, ahol az 1849-ben alapított császári királyi hirodahni fötd-

tani intézet Európa legkiválóbb geológusait nevelte. A hatalmas
birodalom: Öster-fíeich, tehát Kelet-Európai Birodalom, amelyrl
szálló ige volt Austria érit in rbe ultima = Ausztria túl éli a

világot, magába foglalta a Kárpátok koszorúját, Gácsországtól

Szilézián át az egész csehországi shegységet, az Alpok magas
hegységének felét, Ijombirdiát, Dalmáciát — tehát Európának geo-

lógiailag legváltozatosabb vidékeit. A császári udvar bkezségével
gyámolított geológiai intézetben tanult például Richthofen
Ferdinánd báró, a magyar riolit kzet felfedezje (1860) s

Zittel Károly a vértes-fornai rétegek els leírója (1862).

Ezen kiváló fiatal geológusokkal együtt mködtek a selmeci

növendékek, mint Böckh János és kartársai a bécsi intézetben.

Pesti egyetemünk tanárai, a szabadságharc leverése u(tán,

kénytelenek voltak a bécsi udvartól ide küldött kollégáikkal együtt
mködni. így Peters Károly osztrák geológus, a Bihari Réz-

bánya monográfusa, 1855-tl 1861-ig tanította Pesten az ásvány-
földtant, Brühl Károly zoológus, a Phoca Holitschensis leírója

1858-tól 1861-ig, a pesti egyetem tanára volt.

Ezen viszonyok miatt Szabó József, aki már 1850-ben

helyettes tanár volt egyetemünkön, csak 1861-ben foglalta el vég-

legesen az ásványtani és földtani tanszéket. Ezen idre, az el-

németesít korszakba, visszatekintve, tudjuk értékelni a Magyar-
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honi Földtani Társulat dicsséges múltját, magyar eladásaival
és magyar nyelv folyóiratával.

A Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatainak I. köteté-

ben, amely 1856-ban jelent meg, s amelyben a szerkeszt K o v á t s

Gyula Erdöbénye ásatag virányairól írt kitn paleobo'tanikai

munkát, meglepen érdekes tanulmány látott napvilágot, amely f-
kép a petróleum kutatókat fogja érdekelni.

Pettkó János, az imént említett selmeczi tanár a Kis
Kárpátok és a Morva folyó közérl szóló geológiai tanulmányának
utolsó fejezetében leírja a forrásokat, s a következket jelenti:

„Holics és Egbell között az erd szélén van a kojatjini for-

rás, amelynek vizén földolaj-hártya vonul el és belle könszéneg
(hydrocarburet) buborékok szállnak el. E buborékok csendes idben
meggyújtva égnek. A szomszédos Szmredak nev falu forrásában

a víz íze, szaga záptojásos, lúgos és keser, rajta opalizáló hártya
terül el. A hártyát valószinleg szabad földolaj képezi. Naphta
jelenléte kétséget nem szenved.” (Munkálatok 1. füzet, 68. oldal).

Pettkó János 1852. évi leírása mindeddig elkerülte a

geológusok figyelmét, mert sem Böekh János, sem P o s e w i t z

Tivadar petróleum-monográfiái nem említik ezt az adatot.

Ügy, hogy 60 év múlva, az 1912. évben Böekh Hugó és

Papp Simon újból fedezték fel az egbelli olajmezöt, egy Ame-
rikából visszatért molnár földigáz mótora nyomán.

íme tehát, nincs semmi iij a Nap alatt! Pettkó János
éles megfigyelésével már akkor észrevette a nafta-forrást, amikor
hazánkban a naftát még csak kocsi kencsnek használták. Ugyanis
a petróleumot világításra csak a következ, 1853-ik évben kezdték

használni.

Régi iratokból kitnik, hogy a petróleum világítást S c h r e i-

n e r boryslawi tej- és kocsi-kencs keresked fedezte fel. Az 182.

év szén Gácsországban hirtelen havazni kezdett, s kés tavaszig

elzárta a szatócsot a világtól. Minthogy faggyú gyertyája elfo-

gyott, a földi viaszba kanócot csavart, s ezzel világított. A tavasz

beálltával pincéjében a petróleum kutat megásta és lámpát készí-

tett. Schreiner lámpáit elször 1853-ban a lembergi közkórbázba

vezették be, ahonnét csakhamar Bécsbe is eljutott és ‘i császár-

váirosból indult el világhódító útjára.

A Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai az V.-ik kötet-

tel 1870-ben megszntek, utolsó kötetében H o f f m a n n Károly
értekezését látjuk, amelyben a Zsily-vögyi szénleknnek els szak-

szer leírása foglaltatik, földtani térképpel, szelvénnyel és 1 tábla

kövület rajzzal.

A Munkálatok megsznése összeesik a m. k. földtani intézet

alapításával, minthogy 1870-tl kezdve a gazdag állami támogatást

élvez intézet adta ki a nagyobb geológiai munkákat. Társulatunk
])odig a geológia terén történt haladások ismertetésére 1872-ben

megalapította a Földtani Közlönyt. A millénium idején, 1896-ban,

amikor Társulatunk elnöki tisztét Böekh János, a földtani in-
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tézet ifíazfíatója vette át, folyóiratunk egyúttal a ni. k, földtani

intézet hivatalos közlönyévé vált, amely címet mind a mai napig
viseli.

Társulatunk 50 éves fennállá.sakor, 1900-ban már megépült
a m. k. földtani intézet Stefánia-úti palotája, s ezután a társulat

az intézettel teljes ö.sszhangban mködött. Az 50 éves fennállás

emlékére alapították a S z a bló József emlékérmet, amelynek
els példányát B ö c k h ,1 á n o s n a k, a földtani intézet igazgató-

jának ítélték oda a petróleum kutatások terén kifejtett mködésé-
nek elismeréséül.

A Földtani Társulat fejldésével a Földtani Közlöny is mind
terjedelmesebb lett, s fürgeségével, mindig megelzte az állami

intézmények késbben jelen kiadványait. így például Közlönyünk
1905. évi 35-ik kötetének májusi füzetében Jelent meg az els köz-

lemény a Bihar hegység alnmimum érceirl Szádeczky Gyula
kolozsvári egyetemi tanártól. Ugyancsak Közlönyünk 1910. évi 40.

kötetének májusi számában jelent meg az els közlemény a kis-

sármási gázkútról, magyar és francia nyelven.

Rendkívül érdekes tanumány jelent meg az 1911. évi 41 kötet-

ben id. L ó c z y L a j o s t ó 1, t. i. egy régi szíikvéleménye az 1893.

évbl a romániai pakura nev földi kátrányról

:

amikor Kampina
és Prahova vidékén birkabr tömlkkel merítették ki a sekély ku-

takból a petróleumot. Lóczy már akkor kejellt itt két vonulatot,

amelyen jelenleg a Steaua Romana fúrótorony erdei sorakoznak.

Az 1912. évi 42- ik kötetben jelent meg az artézi kutak törzs-

könyvezésérl tartott tanácskozás, amely ös.szefoglalta az akkor
él legkiválóbb hidrogeológusok véleményét.

Társulatunk fejldésének tetpontját a világháboni eltt,

Schafarzik Ferenc elnöksége idején érte el, amikor 730 tag-

létszám mellett összvagyonunk 58.000 korona s évi bevételünk

22.000 korona volt. Ugyanekkor az 1912. évben a Földtani Közlöny,

nehány oldal híján, 1000 oldalra terjedt. 1914-ben társiilatunk új

szakosztállyal: a Barlangkutató Szakosztállyal bvült.
A világháború kitörése megbénította a munkakedvet; nem

is csoda, hiszen a földtani intézetbl 13 tag harctérre vonult, s

1917-ben a 700 tag közül 80 katonai szolgálatban volt. Társulatunk
aiindamellett iparkodott munkásságát a hadi geológia terén foly-

tatni, st 1918-ban megalakította a Hidrológiai Szakosztályt, ami
által társulatunknak immár két szakosztálya mködött.

A világháború, illetleg a trianoni békeszerzdés az 1921. és

1922. években mutatta romboló hatását, amikor is az 51. és 52.-ik

kötet együttes terjedelme 120 oldalra csökkent.

Társulatunk 75 éves fennállása idején 1925 május havában
M aiiritz Béla elnök úr igen részletesen ismertette társulatunk
történetét, míg P á 1 f y Mór a m. kir. földtani intézet fejldését

és Treitz Péter az agrogeológia feladatait méltetta.

Az 1932. évben Vendl Aladár megyetemi tanár vette

át az elnöki tisztet, s Liffa Aurél alelnök és P a p p Ferenc
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ftitkár segédkezésével társulatunk mködését magas fokra emelt
Nevükhöz fzdik a Földtani Értesít új évfolyamának

megindítása. Ugyanis a régi Földtani Értesít 1880, 1881 és 1882
évben megjelent kötetei nyomán újra alkották ezt az értékes kis
folyóiratot. A Földtani Értesít 1936—1939 évi négy kötete, mind-
jegyik 4—4 füzettel, legjelesebb geológusaink összefoglaló tanul-
mányait hozta, s hazai mélyfúrásaink legújabb eredményeirl pon-
tosan és gyorsan tájékoztatta a magyar közönséget.

Áttekintésem során meg kell emlékeznem külön kiadványa-
inkról is. Ezek a következk:

1. 1874-ben jelent meg P o s e p n y bányageológas német
nyelv munkája Rézbánya érctelepeirl 5 térkép melléklettel.

2. 1900-ban Koch Antal: Az Erdélyi medence harmadkori
képzdményeinek II. része, a neogén; 3 táblával és 50 ábrával ma-
gyar és német nyelven.

3. 1905-ben Sta^^b Móric paleobotanikai müve a Cinna-
monium-félékröl 26 táblával, magyar és német nyelven.

Mind a három eredeti, alapvet munka.
4. Végül bemutatom itt a millenium idején, 1896-ban kiadott

térképet, a magyarázó szöveggel együtt.

Magyarország geológiai térképét 1 : 1,000.009 mértékben a m.
k. földtani intézet geológusai állították össze, azonban kiadás cél-

jából a Földtani Társulatnak adták át. Az Ízléses térkép már a
bolognai kongresszus színjelzéseivel készült, s annak idején az

ezredéves kiállítás külföldi látogatói eltt nagy sikert aratott.

Bírálóiknak csak az az egyetlen kifogásuk volt ellene, hogy a

geológiai színezés csak az ország határáig terjedt, s a Magyar
Szent Korona országainak határvonalán mindennem jelzés meg
szakadt. Erre ma azt mondhatnék, hogy hálát adnánk mindannyian
a jó Istennek, ha csak az itt megvont hatályokig juthatnánk a geo-

lógiai felvételekkel.

Társulatunk tehát eddigelé megjelent 85 kötetnyi folyóira-

tával s eme szép geológiai térkép kiadásával, az elmúlt 90 évben
bebizonvította életrevalóságát.

Ha végig tekintünk régi hazánk azon fiskoláin, ahol geoló-

giát tanítottak és mveltek, úgy a budapesti, kolozsvári és zágrábi

három Egyetemünk, budapesti Megyetemünk, selmeci bányászati

Akadémiánk és a magyaróvári gazdasági Akadémiánk tnik sze-

münkbe.
Megcsonkított hazánkban megszaporodtak egyetemeink a

budapesti közgazdasági, a debreceni, szegedi és pécsi egyetemek-
kel. Emez egyetemeken és a soproni bányászati egyetemen ma már
vaskos kiadványok hirdetik a geológiai kutatásokat, úgy hogy vi-

déki egyetemeink a geológiai kutatások gócpontjaivá váltak.

Ezenkívül a m. k. földtani inté'zet munkaköre az utolséi tíz

évben rendkívül megszaporodott, mert míg régebben csakis a föld-

mívelésügyi minisztérium számára dolgozott, addig újabban a

pénzügyminisztérium és az iparügyi minisztérium is igénybe veszi
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munkásságát. St a bámulatos sikerrel mköd Eurogasco, (újabban
Maort) vállalat is számos geológust foglalkoztat, akiknek tudomá-
nyos kutatásai rohamos léptekkel fejlesztik hazánk geológiai meg-
ismerését.

Ilyen viszonyok között a Magyarhoni Földtani Társulat sze-

repe is fokozódik, azáltal, hogy a geológiai kutatások leszrt ered-

ményeit ismerteti és megvitatja.

Bár a leszrt eredményeket nem ligy értjük< ^mint egyes
szakokban, hogy csak az 50 éves igazságokat szabad tanítani, azon-

ban kétségtelen, hogy a fantasztikus elméleteket mindig célszer
tárgyi megfigyelések bírálata alá vonni. Épen ebben a célban nagy
szerepe van Társulatunknak, ahol mindenki szabadon terjesztheti

a szakkörök elé megfigyeléseit és elméleteit. Ígérem úgy a magam,
mint tiszttársaim nevében, hogy szaktársainkat a szabad vélemény
nyilvánítíisában mindig támogatjuk.

Beköszöntm végezve, emlékezetem ismét visszaszáll a rég-

múltba! Tagtársaink között ma már kevesen vannak, akik társu-

latunk alapítói közül egyiket vagy másikat személyesen ismerték.

Karfársahik közül Liffa Aurél, Vitális István és csekély-

ségem azok, akik 50 évvel ezeltt Szabó Józsefet és Hant-
ken Miksát hallgattuk, st Szabó József eltt 1892-ben még
alapvizsgáztunk. Szakvizsgáinkat azonban már K r e n n e r József
eltt tettük le, mert 1894-ben \igy Szabó József, mint Hant-
ken Miksa az örökkévalóságba költöztek. Áldott legyen az em-
lékük!

II. ÉRTEKEZÉSEK.

AZ ABAUJ-TORNA MEGYEI HERNÁDZSADÁXY KÖRNYÉ-

KÉNEK FÖLDTANI leírása.

Az 1—9. ábrával.

Irta: Krössy László*

Értekezésem tárgya az Eperjes-Tokaji hegység nyugati lej-

tjének egyik területe, Alsómislye, Eszkáros, Hernádzsadány és

Abaújnádasd, abaujvármegyei községek környéke. Délen az egy-

kori trianoni országhatár mentén futó Nádaspatak, nyugaton a

Hernád alluviális síksága, északon az Alsó- és Felsömislye közti vo-

nal, keleten pedig a Kszálhegy-Szurokhegy vonala határolja. Ezt
a terület a 4567/1 Nagyszalánc és 4567/3 Füzér jelzés 1 : 25.000

térképlapok délnyugati, illetve az utóbbinak északnyugati részei

ábrázolják.

* Bemutatta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. április hó
1-án tartott szaküléséu.
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Ezt a területet eddig részletesebben senki sem tanulmányozta
földtani szempontból. Mint szülföldem, elttem a legismertebb és

legkedvesebb vidék. Ezért kértem P a p p Károly egyetemi tanár

urat, hogy bölcsésze tdoktori értekezésem tárgyául ennek a vidéknek
földtani felépítését tanulmányozhassam.

A terület tanulmányozása nehézségekkel járt. Egyrészt a
mindent vastagon borító lösztakaró nehezítette meg, mely miatt

a jó feltárás kevés, másrészt Csehszlovákia határzónájába esett,

hol minden magyar gyanús volt. Emiatt sok baj ért, mely mun
kámat nagyban késleltette. Hosszabb-rövidebb megszakításokkal mór
1932 óta tanulmányoztam a vidéket, így sikerült meglehetsen gaz-

dag kövületanyagot gyüjtenem.

Az Eperjes-Tokaji hegység földtani viszonyaival már a

XVIII. században foglalkoztak. Eleinte csak nagyvonásokban, így
Róbert Townson (1), SzirmayAntóniusz (2), Beudaut
(3), Kubinyi Ferenc (4), D o e 1 1 e r (5), F r a n z R i 1 1 e r v
Hauer (6,7), Ferdinaud Freiherr v. Richthofen (7, 8).

Részletesebben Szabó József (9), Heinrich Wolf (10, 11),

Szádeczky Gyula (12, 13, 14), Schafarzik Ferenc (15),

V e n d 1 Aladár (16), P á 1 f y Mór (17), Liffa Aurél (18),

Koffer András (19), Rozlozsnik Pál (35) foglalkoztak

földtani, kzettani ismertetésével. Többen írtak a hegység híres n-
vén ymaradványairól: Kováts Gyula (20), C. v. E 1 1 i n g h a u-

s e n (21), Hazslinszky Frigyes (22), F. U n g e r (23), Staub
Mór (24).

Mindezek a kutatók a hegység déli részével foglalkoztak.

De az észal része is érdekelte a geológusokat, fleg az ott elfor-
duló természeti kincsek miatt. Eperjes környékének geológiai vi-

szonyairól Koch Antal (25), a sóvári bányával kapcsolatban
Gesell Sándor (26,), a vörösvágási nemesop)áJról Pulszky
Ferenc (29), Szent-Istványi Albert (30), Krenner Jó-
zsef (31), (íesell Sándor (27), S c h m i d t S á n d o r (32),

Schafarzik Ferenc (31) írtak tanulmányokat. Kzettani
munkáit Róth Sámuel készített (28). Végül a ránkfüredi artézi

szökkúttal kapcsolatban Zsigmondy Béla (34) írt a hegység
északi részének földtani felépítésérl .

A középs rész érdekelte a legkevésbbé a kutatókat, annyira,

hogy dolgozatom tárgyát képez területrl mindössze H e i n ri c h

Wolff írt néhány sort (11); szerinte itt andezitek fordulnak el
8 a hegység déli részein gyakori perlitek és horzsakövek inii'Mi

hiányzanak. Szerinte sok a függleges falu dörzsbreccsa és láva. A
Zsadány és Mislye falvak körüli agyagokat congériás rétegeknek

tartja, Mislyérl még „agyagvaskövet” említ és az agyagos homo-

kos rétegekbl Cerithium rubigwosumot és Cordium plicafumot.

A Hernádmenti kavicsot magas szinten való elfordulása miatt a

bclvedere kaviccsal iiárhuzamosítja. Megemlíti végül, hogy faopá-

lok és melegforrások is elfordulnak.

Földtani térképet errl a területrl legelször B e u d a n t k-
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szított (3), rajta az ofíész vidéket trahitnak tüntette fel. Részlete-

sebb H. W o 1 f kéziratos térképe, amelyet 18G7—Gí) évi felvételei

alapján készített 1 : 144.000 mértékben. Eszerint a térkép szerint a

területet andezit, traliittnfa, nyirok és lösz építik fel.

A húszéves e.seh meííszállás alatt a begyséíí elszakított részei-

vel nem foglalkoztak, mindössze Urbanek készített egy pár olda-

las közleményt, amelyben Eperjes vidékét megemlíti. (3G).

Hegy- és vízrajzi viszonyok.

A terület keleti része az Eperjes-Tokaji hegylánc andezit-

vulkánjainak nyugati lejtje. A Nagymilic S9G m-es teteje a leg-

magasabb pont a környéken, tle északra emelkedik a Kszálhegy
(83G m), mely a Berzsenytet 822 m-es csúcsával hatalmas andezit-

vulkán maradványa. Homoiui lejtjét már mélyen sugarasirányú
barrankószerü vízmosások, patakmedrek szabdalják. Vhilkáni ere-

detét azonnal elárulja az innen délre emelked Szurokhegy (G43 m)
is, szabályos homorú lejtivel. Az Eszkáros feletti Vereshegy (r)2Gm)

fé 1 kö ra I a k ú dagadók lí p

.

A vulkáni hegyek oldalára települt üledékes kzetek és tufák
rétegeibe vágódtak be a nyugatfelé konzekvensen lefolyó patakok
s a hegyek lábánál dél felé folyó Osvába, majd Zsadánytól délre

a Hernádba ömlnek. Nagyobbak: a Zsadánynál Hernádba öml
Torokipatak és a iNádasdnál torkoló Náda.spatak.

Az Ósva völgye Alsómislye és a Kszálhegy között meredek
lejtkkel határolt epigenetikus völgy. A Kszálhegy lábát felépít
andezitbe vágódott itt az Ósva, holott már mintegy másfél kilo-

méterrel északabbra sokkal könnyebben elérhette volna a Hernádot.
ahol a Kassa- Siitoraljaújhely közötti vasútat vezették át a Hernád-
völgyböl az Ósva völgyébe.

A Hernád Kassánál kiérve a hegyek közül, alsószakasz jelle-

gvé válik. Nagy törmelékkúpot épített, melynek kavicsát sok he-

lyen bányásszák. A törmelékkúpján több ágra szakadva folyik, néha
elhagyja a régi medrét, újat mos, nagy kárt téve a szántóföldeken.
1927-ben Zsadánytól északra változtatta meg a folyását, egy nagy
kanyarulatát átvágva. A sokkal kisebb Ósva ezáltal egy darabon
az elhagyott Hernádmederben folyt s azt érdekes módon átalakí-

totta a saját méreteinek megfelelvé. Eleinte alig mozgott benne a

vize, hordalékát lerakta. Az elhagyott Hernádmederbe való torko-

lata helyén zátonyokat épített, késbb lejjebb is. A zátonyok mind-
inkább növekedve felváltva hol a jobb, hol a balparthoz csatolód-

tak. így a lerakott törmelékkel a saját méreteihez megszkített
hajdani Hernádmederben a parthoz csatolódott zátonyok közt ka-

nyarog ma kÖTic'pszakaszielleg folyók^nt az Ósva.

Zsadánytól délre Nádasd táján lassanként középszakasz-jel-

legüvé válik a Hernád: mind kevesebb benne a zátony és mind-
jobban kanyarog.

A folyó s patakvölgyeket sok helyen szépen megmaradt ter-

raszok kísérik. A Hernádnak két magasabb terraszkavics-szintje
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1. ábra. Hernádzsadány környékének földtani térképe 1 : 50.000 mért.
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van. Az eííyik a 200 m-es szintvonal mentén sok helyen látható,

a másik valamivel 300 m felett húzódik. Ez utóbbi a Domáskaheííy
északnyuííati oldalán és a Vereshefíy alatt látható jól. Az elbbi
helyen opálos anyaíí helyenként kemény koiifílomeráttá kötötte ösz-

szc. Körülbelül ufíynnezen a szinten találta Liffa Aurél is in-

nen délebbre, Zsujta, Gönc környékén elforduló terraszkavicsokat

(18). A fels szint szokatlan nagy magassága neki is feltnt.

A Hernád keleti partját néhol alámosva, nagyobb területen

földesuszamlásokat idéz el. Fként Nádasdon okoz evvel károkat

az éi)ületekb(m, Nádasdtól ászaikra a Csorgók nev dln különö-

sen hepe-hupás, suvadásos a térszín. Szabálytalanul, srn egyimis

mellet észak-déli csapásirányii meredek dombok húzódnak itt, lej-

tszögük 24—26“-os, do elfordul 37“-os lejt is. Hasonló térszint

kisebb területen Alsómislyétl északra látunk. Mindkét területen

agyagos rétegekre települt lösz mozog a Hernád síkja felé.

2. ábra. Templomka langyos forrás. A medencében lev padokon ruhát

mosnak.

Már W o 1 f megemlékezett arról (11), hogy ezen a területen

melegforrások fakadnak. Az Alsómislyétl E.szkáros felé vezet
szekérúttól kissé keletre, a Dringá<ís-puszta közelében fakad a Temp-
lom'ka nev langyos forrás, a Berzsenytetö lábánál. Hmérséklete
1939 októbeiiében 18.8“ C, ugyanekkor a levegé 7.2“ C volt, 1940 már-
ciusában 18.6“ C-t mértem (a levegé 0“C). Vízhozama 542 liter

percenként. (2 ábra)

Nagyon jó ivóvizet szolgáltat az Omlás nev szakadék forrása

Zsadány határában, a Kutka. A szakadékban felsjinre kerül agya-

gos rétegék szintjérl fakadó rétegforrás. A kifolyó vize nem jut

közvetlenül a közeli Hernádba, hanem az Omlás szája eltt az ó allu-

viális síkra épített törmelékkiipon eltnik,

Rétegtani leírás.

A Göraörszepesi Érehegység kristályos palákból és mezozoi-
kus rétegekbl álló tömegének keleti része lesülyedt, csak a Zemp-
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léni Szigethegység fentmaradt tönkje s az Eperjes-Tokaji hegység
vulkáni kzeteibl elkerült zárványok tanúskodnak arról, hogy a

mélyben folytatódnak az Érchegységet felépít kzetek. A lesülyedt

részeket elöntötték a harmadkor tengerei s lerakták rájuk laza üle-

dékeiket. Az eocén, oligocén, alsómiocén korok homokos-agyagos
üledékeit fleg a Tarca völgyében, (25, 26), a középs miocén tufás

tengeri rétegeit Sárospatak környékén találjuk meg a felszínen (19),

az ezeknél fiatalabb rétegek sok helyen nagy területet borítanak.

A harmadkor laza üledékeire települtek a felsmediterrán és fleg
a szarmata korban az Eperjes-Tokaji hegység vulkáni eredet k-
zetei.

Az eddigi kutatások szerint a hegység általános alapja riolit-

tufa sorozat. Az általam tanulmányozott terület legalsó rétegei is

fehér horzsaköves riolittufálk. A legmélyebb szinten (kb. 179 m)
lev rossz feltárása a zsadányi levente-céllövölde melletti árokban

van. Borsónyi horzsak darabok, biotitpikkelyek, ikerlemezes plagi-

oklászok, kvarc- és ritkán szanidin-kristálykák vannak benne. A
hegység déli részén mélyesztett monoki fúrás még e tufákban vég-

zdött, 150 m mélységben.

A riolittufára homokos- horzsaköves rétegsor következik. Az
egész vastagsága kb. 20 m. Legjobban feltárva az Alsómislyétl

délre lev meredek parton látható, amelyet a Hernád mosott alá,

amikor az óalluviális szinten .járt. Az anyaga borsó-mogyoró nagy-

ságú mérsékelten legömbölyített kvarc-kavics, fehér tufás anyaggal

cementálva. (Néhol ez a tufás anyag az uralkodó. Gyakori a fekete,

laposracsiszolt agyagpala is, felsbb részein pedig borsónagyságú

limonitos konkréciókkal van tele. Jól láthatóan keresztrétegzdé-

sos: a sötétebb szín kvarc-saemekbl álló és fehér tufás részek éle-

sen megkülönböztethetk. (3. ábra.) A felsbb részein 10—20 cm-es

limonitos csíkok vannak. Közvetlenül a falu mellett egy hasadék

3. ábra Keresztrétegzdés a niislyei parton.
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niontcu apró kaleit-krisílályokat lehet tahlliii. slényeket gyéren
tartalmaz: Potaniidefi niitrans E i e h w. ErviH/i podoUca E i e h w.

Ezen meszes agyag telei)ül, sok linionitos esíkkal Talán ezt

nevezte Wolf Toneisenstein-nek Mislye közelében. Kövület nincs

benne, vastagsága ö m.
Fölötte kb. 1 m vastag, bnzaszemnagyságn kvarckavicsból

és apró borzsakö-szeinekböl álló réteg következik, mely smarad-
ványokban igen dós. A jnislyei ])art déli vége felé jóformán s-
lényekbl áll az egész réteg. Az slények között egysejtek, férgek,

mobaállatkák, kagylók, csigák és rákok következ fajai vannak:
MUioUna (liUocuUna) cf. shnplex D’ O r b., MUiolina (Tr'do-

culina) inflata IV () r b., MUiolina (Quingneloeidina) haneriana
D’ 0 r 1)., Nodobaeularia sp. Nodobacularia tibia P.—J. Dentalina
sp. Nonionina depressida W.—J. Htaplophragmium lituus K a r r.

liofalia beccarii L. Polystomella acideaf,a IV 0 r b., Polystmnella
regina D’ O r b., Polystomella striatopunctata F.—INI. Serpula sp.,

Cellepora globularis E i c b w., Mieroporella terebrafa S i n z.. Car-
dium obsoletum E i c b w., Solen subfragalis E i c b w., Ervilia podo-

lica E i c b Av., (embrionális alakban) Macira fragilis Las k., Maci-
ra vitaliana var. fabreana D’ O r b., Modiola marginata Eichw.,
Modiola volhynica E i c b w., Gibbula picta E i c b av., Gibbida affi-

nis E i c h AV., Callistoma marginatum E i c b av., Thedoxus (Vitfoc-

liihon) pictus pictus Fér., Hydrobia stagnalis B a s t., Hydrobia
Ihörnesi F r i e d b., Hydrobia andruM>vi H i 1 b., Hydrobia frauen-

feldi Hörn., Mohrensternia pseadoangulata H i 1 b., Mohrensternia

pseudoinflata F r i e d b., Mohrensternia sarmatica F r i e d b. Moh-
rensternia angtdata E i c b av., Mohrensternia infiat,

a

A n d r z., Moh-
rensternia pseudosarmatica F r i e d b., Cerithium rubiginosum
E i c h AA'., Potamides mitralis E i c h av., Potamides mitralis var.

ascalarata F r i e d b., Potamides bicostatus E i c h av., Pota^nides

nympha E i c b av., Tornatina truncatula B r u g g, Tornatina lajon-

kaireana B a s t., Ostracoda.*

E kÖA'ületes rétegsor felett fehér tufaréteg van, kb. 2 m vastag-

ságban. Jól rétegzett, kÖA’ület nincs benne, a legfinomabb szem-

cséj részein sok 1 cm-es perlitdarabot tartalmaz, ezenkívül kvarc
és plagioklász kristálykákat. Erre a rétegre délfelé vastagodó lösz

települt.

A mislyei dombon talált slények között 11 foraminifera faj

A"an. Uralkodó számban a polystomellák lépnek fel a szarmatára

jellemz fajokkal, A Haplophragmium lituus nagy ritkaság, pedig

néhol kzetalkotó tömeg, pl. Tinnyén. H a n t k e n szerint a szarma-
tarétegek felsbb szintjének jellemzje, de Sehréter Zoltán
kimutatta, hogy csak fáciest, nem pedig fels szintet jelz faj. A No-
dobacidaria tibia azért érdekes, mert Magyarországon eddig csak a

* Munkámban a köA'ületek legújabb elnevezését igyekeztem hasz-

nálni, a foraminiferákat pedig B r a d y nomenklatúrája szerint nevez-

tem meg.
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tisztaberek! mélyfúrás szarmata rétegeibl került el M a j z o n
László szerint. (64). Nagy egyedszámmal fordulnak el a milioli-

nák, ez annak a ,iele, hogy a víz sekély s a part közel volt.

A bryzoák közül a Microporella terebrata Andrusov
szerint az alsó szarmatára jellemz. Magyarországról eddig nem
említették. A mislyei parton gyakori és jól megmaradt Cellepora

fajok magyarországi szarmatából régen ismertek. Cellepora glohu-

larist F u c h s írt le (39) a Fert-tó északi partvidékérl, hol ágas
(„ástige”) briozákkal együtt találta (talán szintén microporellák-

kal) szarmata korú rétegekben. (4. ábra.)

A 9 kagylófaj közül az Ervilia podolica az alsószarmata er-

viliás újabb nevén volhiniai szint — vezérkövülete. A Cardlum
obsoletum, Solen subfrogilis, Modiola marginata és M. volhymca
az alsó és középs szarmatában egyaránt elfordul. Oly faj, mely
kizárólag középszarmatára lenne jellemz, nincs.

4. ábra. Microporella, terebrata S i n z. (60 x) 5. ábra, Vincularia. (60 x)

A csigafauna a leggazdagabb: 21 faj. Közülük hat az alsó

szarmatára jellemz. A Potamides mitralis var. ascalatatát F r i e d-

berg a lengyelországi Mieoliocin, Bogdanowka, Hlibow stb.

szarmata rétegeibl írta le (58), nálunk eddig ismeretlen volt. A
mislyei parton gyakori. Nagyszámban található a Potamides bicos-

tatus és P. nympha. Az általában ritka Callistoma marginata faj-

nak nehány szép példányát találtam. Gyakoriak a Hydrobiák és

Mohrensterniák, amelyek a Potamidesekkel együtt a hajdani ten-

geröböl kiédesült vizére vallanak.

A mislyei part rétegei tehát a keresztrétegzdéses kifejldés

valamint a fauna alapján sekélyvizi, partközeli alsószarmata kori

lerakódások.

Délfelé ez a part elvégzödik: az Ósva bevágódása tüntette el.

Az Ósvavölgytöl délre Hardicska néven folytatódik. Jó feltárás
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nincs rajta, de a meredekcbb részein csak vékony törmelék borítja

s kis munkával felszínre hozhatók a következ rétejíek: alul itt is

meíívan a riolittufa és a homokos-horzsaköves réteg, de úgy látszik

ez utóbbi itt vékonyabb, mint a mislyei parton. Fölöttük itt is

vannak slényeket tartalmazó rétegek, de a kifejldésük más, mint

az elbbi helyen. Halványzöldes, kemény likacsos márgás kzet ta-

lálható itt, amit igen srn serpiilák vázai járnak át, majdnem
ezek vázáiból áll az egész kzet. A férgek összetöredozett állapotban

pontosan nem határozhatók meg, de leginkább a Spirorbis serpuli-

forntis E i c h w.-hoz hasonlítanak. Gyakoriak benne a Cellepom és

Microporella bryozák is.

Hasonló zátonyszer, serpulás képzdményeket Nikolaj
Andrusov írt le a Takhan fokról, Petrovszk falu melll a fels-

miocénbl. Ott szintén serpulák és bryozíik vázai rétegzetten sza-

bálytalan, 1—2 m átmérj gömbalakú tömegekben fordulnak el. Az
egyes serpula-zátonyok közti teret durva kagylódetritusz tölti ki —
mint A n d r u s o v írja (52).

A serpulás kzet közvetlen közelében a Hardicskán is el-

fordul a kagylótörmelékbl álló kzet. Mint említettem, itt feltárás

nincs, a köztük lev viszony nem látható, de az együttes elfordu-

lás arra utal, hogy az A n d r u s o v. által leírt képzdményhez ha-

sonlóval van dolgiudv. A kagylótörmelékbl álló kzet meghatároz-

ható slényei: Modiolo murginata E i c h w,, Ervilia cf. j)odoliai

E i c h w., Cardium sp.. Macira sp., Potamides mitralis E i e h w.,

Gibbula papilla E i c h w., Hydrobia sp. Halfogak.

Ezek közül az Ervilia podolica és Potamides 7tiiiralis az alsó-

szarmatában szokott elfordulni. A Modiola marginata az ahsó- és

középs szarmatában egyaránt. A kövületek alapján tehát alsó-

szarmata korú. Felette a Hernád hordaléka: homok, terraszkavics

és lösz van.

A Hardicskapart déli részén nagy \hzmosás nyílik a Hernád
síkjára az Omlás. A nagyjából K—Ny-i irányú kb. 2 km hosszú víz-

mosásban néhány jó feltárás van. A bejárattól vagy 50 m-re, a víz-

mosás északi oldalán függleges falon látható rétegsior: legalscí

tagja fehéa- riolittufa, legömbölyített búzaszemnagyságú horzsak-
lés perlit-szemekkel, barnás-fekete limonitos csíkokkal. Öles kör-

vonalú biotitlemezkék, kvarc, ikerlemezes ’plagioklász és kevés sza-

nidin kristályok találhatók benne.

A riolittufa felett keresztvégzdéses tufás homok van, felsbb
részein limonitos csíkok találhatók. A homokosabb részeken gyéren
porózusvázú, rosszmegtartású Potamides mitralis Eichw., Ervilia

podolica E i c h av., Cardium sp. kövületek vannak. Ezt a homokos ré-

tegsort nagyon finom fehér riolittufa fedi 4—5 cm-es perlitekkel.

Erre a rétegsorra 5—20 cm átmérj andezitgörgeteg és ho-

mok települ. Sokszor lencsésen kiékeldik. Az anyaga különféle
andezit, ritkán kvarc. Fölfelé kisebbedik a szemnagyság és lösszel

keveredik. Erre több mint 20 m vastag lösz telepszik.

Az Omlásban felfelé haladva kb. 50 m-re az elbbi feltárás-
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tói 2 m-es függleges alámosott falon zuhog le az idszakos víz-

folyás. Az itteni feltárás rétegei: legalul kagylós elválású agyag-
márga, felette 5 cm szürke finom agj^ag Typho ef. ungeri S t u r.

levéllenyomataival. Rajta 20 cm limonitos horzsaköves tufacsík,

ezen 40 cm vastag világosszürke agyag, finom tufás hozzákever-
déssel Typha levéllenyomatokkal. Felette sárgás, nagyon sok
kövületet tartalmazó márga. Fleg kagyló van sok benne. Ezen
félméteres zöldes-szürke, finom homokos rétegsor van sok slénnyel,
fleg csigákkal. Rajta zöldesszürke sok kagylót és mészkonkréeiót
tartalmazó agyagfoszlány, ezen pedig az árok holocén törmeléke
nyugszik.

Innen elkerült slények a következk:

Eschara sp. Cellepora sp. Microporella terebrata S i n z., Vin-
cularia sp. Cordium obsoletuni Eic h w. Cardium sublatisulcatum,

Cardium protractum Eichw., Solen subfragilis Eichw., Ervilia

podolica Eichw. Syndesmi,a reflexa Ei chw. Macira sp. Modiola
marginata Eichw., Gibbula papilla Eichw. Hydrobia protracta

Eichw., Hydrobia andrusowi H i 1 b., Cerithium rubigitiosuni

Eichw., Potamides mitralis E i c h av., Callianassa sp.

Ebben a feltárásban talált slények közül a Cardium sublati-

sulcatum, C. protractum, Ervilia podolica, Syndesmia reflexa, Ceri-

thum rubiginosum és Potamides mitralis alsó szarmatára vallanak.

Nagyon sok itt a bryozoa is: gömbalakú Cellepora telep, elágazó

Microporella terebrata és a Vincularia spiripora EicÜAV.-hoz leg-

inkább hasonló bekérgezéseket alkotó bryozoatelepek. A kagylókkal
telt márgás rétegben a Callianassa ráknem két ollóját találtam.

E rákok eephalothoraxa puha, nem szokott kövülten megmaradni,
leginkább csak az ollói ismeretesek így. A két olló nem szokott

egyenlen fejlett lenni, miként az itt találtnál is különböz. Isza-

pos- homokos tengerfenéken éltek sokszor tömegesen. Magyarorszá-
gon eddig eocén brakkAzi rétegekbl és felsmediterrán kzetekl>l
kerültek el Callianassa fajok (60), a szarmatában nálunk ez az

els elfordulása.

Az Omlás bejáratának a déli oldalán lösz alatt 50 cm Amstag

zöldesszürke fínomszem agyag bukkan el, moly valószínleg az

elbbi rétegekkel azonos. Nagyon rósz a feltárás. Az itteni slények
a következk:

Miliolina (Triloculina) inflata D’ Orb., Miliolina (Trilocu-

lina) consobriana D’Orb., Miliolina (Quinqueloculina) badenensis

D’ Orb., Miliolina (Quinqueloculina) buchiann D’ Orb., Miliolina

(Quinqueoculina) haueriana D’Orb., Miliolina (Quinqueloculina)

longirostra D’ Orb., Miliolina (Quinqueloculina) ef. trhangularis

D’ Orb., Miliolina (Quinqueoculina) boueina D’ Orb., Rotalina bec-

carii L. Polystomella striatopunctata F. M., Polystomella aculeata

D’ Orb., Polystomella regina D’ Orb., Microporella cf. terebrata

S i n z., Gibbula papilla E i c h a\’., Hydrobia stagnalis Bast., Hyd-
robia hörnesi F r i e d b., Hydrobia punctum E i c h aa\, Mohrenster-
nia pseudoangulata H i 1 b., Mohrensternia inflata A n d r z., Mohren-
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stertüo pseudosarwatica F r i e d b., PotamUles mitralis E i c h w.,

Potamhles disjunctus Sow., Tontathia lajonknireana Bast., Car-

(lium obsolctum E i c h w., Ervilia podotica E i c li w., Spndosmia
reflexa E i c h w., Ostracodo, Pofámon sp., Le vétlen,íjoma tok.

Alatta homokosabb rétoííok vannak kevés Potamidessel s a

fels részén sok i)oróziis mészkonkrécióval.

Az aííyafíos rétejí sok M'diolinfija sekély vízre és a partok

közelségére utal. Ez összhangzj'isban van a levéllenyomatokkal is,

melyek legjobban valamely Tijpfw-\evé\rc hasonlítanak. Egy Pofá-

mon szcvii rák eephalothoraxának jobb szélét és a négy jobblábát

lenyomatban találtam.

Az Omláson fölfelé halatlva, mieltt a Vereshegy alá vezet
úthoz érnénk, ismét találunk egy vízmosta feltárást, hol riolittufa

rétegek kerülnek napfényre. Alul borsószemnagyságú porózus hor-

zsakö.szemekbl álló tufa, rajta 40 cm finomszemü perlites, majd

6. ábra. V'incnlarin. (60 x)

megint horzsaköves tufaréteg következik, mely felett ag.vagos, g.v'é-

ren Potamhles mitralis rossz megtartású vázait tartalmazó tufa van
Az Omlásban feljebb már nincs jó feltárás, mindössze a veres-

hegyi lít mentén bukkannak el néhány helyen még a tufarétegek

kisebb foltjai.

Elég jó feltárásban tanulmányozhatjuk még a szarmataréte-

geket a Berzsenytet felöl jöv Hidegpatak völgyében, ott, ahol

a patak az Urasági erdbl kiér és északnak kanyarodik. Ezt a
területet Bitangharasztnak nevezik. Az északra való kanyarodás
helyén meredeken alámosott partfalon alul riolittufát látunk, mely-
nek némely rétegében sok a biotit.

A tufa felett kemény, zöldes szín homokos esillárnos agyag
van, igen sok benne a barnaszín levéllenyomat. A következ fajo-

kat sikerült meghatározni:.
Fagus haidingeri Kov., Carpinus grandis U n g., Acer trilo-

bafus A. Br. töredéke, Alnus kefersteini U n g. Celtis sp., Caprinus
sp., Betula sp., Fnfélék.
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Erre fínomszemü agyag települ jó kövületlenyomatokkal:

Microporella sp., Cardium obsoletum Eichw., Cardium sub-
latisulcatum D’ 0 r b., Elvilia podolica E i c h \v., Macira podolica
E i c h w., Syndosmia reflexa Eichw., Modiola marginota G a t.,

Modlola volhynica Eichw., Osterea? Polamides mitralis Eichw.,
Gibbula picta E i c h w., Hydrobia hörpesi F r i e d b., Mohrenster-
nia inflata Andrz., TorpMina lajonkaireana B a st ., Pofámon
hungaricum n. sp.

Ez a réteg mintegy 40 cm vastag, aztán elfedi a lejtötörme-
lék. Az itt található bryozoa csak lenyomat, de apró részletei is

jól láthatók. A legérdekesebb itteni slény a Pofámon anfiquum-
hoz hasonló új decapoda faj a Pofámon hungaricum lenyomata,
melynek egy példányát itt, egy másikat a patak mentén kissé fel-

jebb találtam (8. ábra).

A Hidegpatak déli oldalán bent az TTrasági erdben megint
van egy kis feltárás, az elbbihez teljesen hasonló.

Innen délre a Zsadányi legelnek Kánás nev részén kis k-
fejt tárja fel a következ rétegeket:

Legalul durva horzsaköves fufa, mintegy 3 m-es pad látható

belle. Fölfelé homokosabb és elbbi fehéres-rózsaszínes színe ké-

kesszürkévé válik. Felette félméteres kékesszürke fufapad, melyben
perlitszemcsék uralkodnak, ez adja a színét. A perlitek 4—6 mm
nagyok, lekerekített felületüek, a hullámverés sodorta ket ide-

oda. Kevés rosszmegtartású kövület is van benne, fleg Pofamides
mifralis. Ezen a legalsó tufához hasonló 4—5 m vastag réteg van,

limonitos csíkokkal. Aztán 1 m vastag fínomszemü világosszürke

fufa következik, amelyet kemény szürkés-rózsaszínes tufa fed, limo-

nitos foltokkal, rajta pedig világos sárgás-zöldes agyagos tufa van,

melynek mállott horzsaköveit rozsdabarna foltok veszik körül, vas-

tagsága fél méter.

Az egész eddigi rétegsort 10 cm-t is elér átmérj repedések

járják át. A nagyobbak üresen tátonganak a kfejtéssel megzavart
rétegek jelenkori elmozdulásai miatt; a kisebbek barnás-fekete zsí-

ros tapintatú, nyelvhez tapadó anyaggal teltek meg. Felülete kissé

fényes, Bunsenlángban hevítve élei megfehérednek, tehát humu-
szos anyagoktól megfestett kvel-féleség.

Az elbbi tufákra agyagos márgás réfegek rakódtak. Alul

20 cm limonitos homokos réteg, meszes konkréciókkal. líajta 50

cm zöldesfehér finom tufás agyag van, sok kagylólenyomattal. Erre
4 m vastag, az elbbinél kissé sötétebb szín, agyagos márga rakó-

dott, felsbb részein porózus mészkonkréciókkal, limonitos csíkok-

kal. Felettük lösz van.

Az agyagos márgában talált slények a következk:

Miliolina (Quinqueloculina) sp. Miliolina (TrilocuUna) con-

sbriana D’ 0 r b., Nonionia depressula Wlalk.-Jak. Polysfomella
sfriafopuncfaia. F.-M., Polysfomella regina B’ O r b., Polysfomella
aculeafa D’ O r b., Microporella ferebrafa S i n z., Vincularia sp. Car-
dium obsoléfum Eichw., Cardium sublafisulcafum D’ O r b., Syn~
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dosmia reflexo E i c h w., Ervilia podolica E i c h w.. Macira podolica

E i c h w., Modiola marghiata E i c h w., Modiola volhynic,a E i c h w.,

Gihbula affinis E i c h \v., Potamides aiitraUs E i c h w., Mohrenster-

nio fianHotica F r i e d b., Mohrensternia inflata A n d r z., Hydrobia
punctum E i c h \v., Hydrobia stagnalis B a s t., Hydrobia frauenfeldi

H ö r n., Tornatina lajonkaireana B a s t., Phrygnnidium.

Az egész rétegsoron egy KDK csap<usú, Tfy’-al ÉÉNy-ra dl
vetdés halad át, melynek mentén, a kánási kbányában, az ÉÉNy-i
rész 1.5 m-el lejebb süllyedt. (7. ábra.)

Az itt elforduló slények közül a foraminiferák nem oly

gyakoriak, mint az elbbi lelhelyeken. A bryozoák ellenben na-

gyon gyakoriak. A kagyló, csigafauna és a Microporella terebratu

elfordulása az alsószarmata korra vallanak, a lerakódott anyag
finomságáról következtetve, ezek a rétegek partközeli zárt öböl

ben rakódhattak le, melynek vize nagyon nyugodt lehetett.

7. ábra. Kánási kbánya.

A kánási kbánya érdekessége a gyakran található Phrygani-

dium szitakötféle állat lár\1áinak csforma tokja apró homok-
szemekbl, fként foraminiferák polysto’mellák diázacskáiból fel-

építve. Különben foraminiferában szegény a kzet, csak ott var

benne sok, ahol ez a szitakötféle felhalmozta ket.

A kbányától északra mély szakadékos vízmosás tufás homok-
rétegeket tár fel, kövületet nem találtam benne.

Az innen délfelé es kis lesülyedt medencét, lösz s lejttör-

melék tölti ki. A szarmata rétegek ismét csak Eszkáros falunál ke-

rülnek a felszínre. A falun átfolyó Toroki patak déli partja hirte-

len, meredeken kiemelkedik és a Domáska hegy felöl jöv vízmosá-

sok mélyen belévágódtak. A vízmosások legnagyobb részt csak lejt-

törmeléket tártak fel, de lejebb a falu közelében a patakba való

torkolásuknál már a tufák és szarmatakövületeket tartalmazó rété-
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gek is felszínre jutnak, A tufát több kisebb kfejtben építkezési

célokra fejtik.

Az itteni feltárások legmélyebben fekv rétegei horzsaköves
perlites riolittufák változó, de általában fínomszemií padjai, Kb.
10 m van feltárva bellük. Fölötte agyagos rétegek vannak niész-

konkréeióval, kÖAÚiletek nélkül.

Nyugatra a zsidótemetnél a Domaska hegy fell a faluba
vezet út jobb oldalán a tufát fed fínomszemií márgás rétegsor
kisebb feltárásai találhatók, sok kövületet tartalmaznak:

Miliolina (TrilocuUna) consobrina D’ 0 r b ., Rotalla beccarii

L,, Nonionia depressula W. — J., Polystomella crispa L. Microporella
sp. Cardium obsoleíum Eichw., Syndesmia reflexa Eichw.,
Macira podolica Eichw., Modiola sarmatica Gat., Callistóma
subturriculoides S i n z., Mohrensternia perinflata F r i e d b., Moh-
rensternio. sarmatica Friedb,, Hydrobia stagnalis B a s t.. Gibbula
papilla E i c h w., Ostracoda.

Faunája alapján ez is alsószarmata rétegsor. Gyakoriak itt

a jól fejlett Modiola sarmatica Gat. kagylók, melyek Friedberg
szerint a M. marginatától fleg nagyságuk révén különböznek:
szélességük 20—22 mm. A Callistóma (Eutrochus) podolicum arány-

lag nagy példányát csak ezen a lelhelyen találtam meg. A Callis-

toma subturriculoides alsószarmatára jellemz fajt szintén egye-

dül itt találtam.

A Toroki patak mentén lefelé haladva azt látjuk, hogy a

jobboldalon elterül vidéket vastag lösz fedi, mely néhol függ-
leges fallal végzdik a patakmeder felé. A balpart magasabb és

általában meredekebb. A Toroki patak e meredek déli partját

Harsasnak nevezik. A Harsason már a szarmata rétegei is a fel-

színre bukkannak. Egy nagyobb feltárás a 255 m magassági pont-

tól északra van, ahol a patak alámosása következtében vagy 8

m vastag riolittufa-ía\ látszik.A tufa felett, vékony lejttörmelék

alatt sok slényt tartalmazó finom homok fordul el. Ez a kzet
a mislyei part kövületes rétegeihez nagyon hasonló. Jól feltárták

ezeket a rétegeket a csehek 1938. szén ásott lövészárkaikkal. Az
innen gyjtött slények a következk:

Miliolina (TrilocuUna) inflata D’ Orb., Miliolina (Qninquelo-

culina longirosfra D’ Orb., Miliolina (QuinqacLocuUna) haucriana
D’ Orb,, Truncatidina lobatula W. J., Rotalia beccarii L., Polysto-

mella striatopunctata. F.—M., Polystomella crispa L., Szii'acstük,

Serpula sp. Hornera(f) Cellepora globnlaris Eichw., Cellcpora sp.

Vincularia sp,, Eshara, Modiola marginaia Eichw., Modiola vol-

hynica Eichw., Ervilia podolica Eichw., Solen subfragiUs

E i c h w., Cardium- obsoletum E i c h w., Cardium obsoletum

var. vindobonesis Partsch, Cardium protracfnm Eic h w.. Maci-
ra podolica Eichw,, Ostrea. sp. Gibbula picta Eichw., Gibbida

affinis Eichw., Theodoxus (Vittoclithon ) pictus pictus

Fér., Hydrobia andrusovi H i 1 b., Hydrobia stagnalis B a s t.,

Hydrobia frauenfeldi H i 1 b., Hydrobia hörnesi Friedb., Hydro-
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bia punctum E i c h w., Mohrensternia inflata A n d r z., Mohren-

sternia perinflnta F r i e d b., Mohrensternia pseudoinflata F r i e d

Mohrensternia snnnaticn F r i e d b., Mohrensterina angulata

E i c h w., Mohrensternia pseudoangulata H i 1 b., Mohrensternia

pseudosamatica F r i e d b., Cerithium pauli H ö r n.. Cerithiuni rnbi-

ginosuni E i c h w., Potaniides nodosoplicatus Horn. Potamides
mit ralis E i c h w,, Potaniides biseriatus F r i e d b., Occnebra subla-

vaf,a B a s t., Tornatina lajonkaireana B a s t., Ostracoda.

Efíysejtekben ez a homokos rétcfísor nagyon gazdag. Külö-
nösen a polystomellák évS miliolinák fordulnak el benne nagy szám-
mal. A i)olystomellák között van egy faj, mely a P. striatopunctata-

hoz hasonló, de finom karima veszi körül. Valószínleg új varietás,

de eddig csak néhány rosszmegtartásii példány került el belle. A
Trnncatulina lobatulát csak itt a Hársason találtam. A jó megtartiVsú,

de nagyon hamar tönkremen bryozoa vázaeskák igen gyakoriak.

Az itt elforduló 8 kagylófaj közül 3 az alsó szarmatára jellemz, a

többi a középsben is elfordul. Sokkal gazdagabb iigy gyakoriság,

mint fajok számában a csigafauna: 22 faj fordul el. Legtöbb a pota-

mides, ami a hydrobiák, mohrensterniák és miliolinákkal együtt a

tengervíz ers kiédesülésére vall. A csigák közül 7 faj az alsó-

szarmatára jollemz. A Hársason gyakori Potamides biseriatust

Friedberg a hlibowi szarmatarétegekbl írta le, hol szintén kö-

zönséges (58). (Friedberg szerint a bécsi medencében s való-

színleg nálunk is több helyen elforduló fajt a P. disjunctussal

tévesztették össze, azért nem említették ezideig sehonnan.) A Pota-

mides nodosoplicatus alsószarmatára jellemz faj is elfordul itt.

de az egyes kanyarulatai között kissé nagyobb befzdés van, mint
Hörnes és Friedberg ábráin. A Cerithiuni Pauli Magyar-
ország és Ausztria szarmatájában gyakori faj; a Hársason is elfor-
dul, de a szájnyílása kissé laposabb, mint a tipusos fajé, hasonló

a lignitáruméhoz. Végül a Theodoxus (Vittoclithon) pictus pictus

is nagyon gyakori, szépen megmaradt rajta a csigaház színes

díszítése.

Ezeket a szarmata rétegeket innen dél felé vastagon elfedi

a lösz, ismét csak a Nádas patak déli meredek partján kerülnek
felszínre. Kisebb foltokban a riolittufa a Domá.ska hegy lábánál

bevágódó Domáska patak alámosásaiban bukkanik el. A Nádas-
patak balpartján egy elhagyott és sr bokrokkal bentt kfejt
rossz feltárásában a Hársas és mislyei part kövületes rétegeihez ha-

sonló homokkben szintén sok az slény.

Cardium obsoletum E i e h w., Ervilia podolica E i c h w., Modi-

ola margiiuata E i c h w., Gibbula picta E i c h w., Theodoxus (Vittoc-

lithon) pictus pictus Fér., Mohrensternia angulata E i c h w., Moh-
rensternia perinflata F r i e d b., Mohrensternia pseudosarmatica

Friedb., Hydrobia hörnesi Fr i e db., Hydrobia stagnaUs B a s t.,

Ocenebra sublavata B a s t., Potamides mitralis Eiehw., Tornatina

lajonkaireana B a s t.
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Ebbl a faunából látható, hogy ezek a rétegek is alsószar-

mata korúak.

Kisebb feltárásokban hasonló szarmatarétegeket találunk

még Álsómislyétl keletre a Szkalka nev sziklával szemben lev
lejtbe vágódott vízmosásokban. A Kszálhegy lábát borító vastag

lejttörmelék és nyirok alatt tufás homok és kevés slényt tartal-

mazó agyagos rétegek vannak a vízmosások alján.

A Sztóalkával szemben lév vízmosás feltárásában -homok,

homokos tufa, agyag s fehér horzsaköves tufarétegek váltakoznak.

Itteni slények a következk:

Potamides mitralis E i c h w., Cardiuni ohsoleium E i c h w.,

Ervilia podolica E i c h w., Solen subfragilis E i c h w. Az agyagban
Typha-szerü levéllenyomat van.

Innen délebbre, a Kszálhegyrl az Ósvába folyó patak bevá-

gódása néhol limonitos mállott likacsos andezitet tár fel. Felette

szintén limonitos, homokos, agyagos tufa van.

Cardium ohsoletum E i c h w., Ervilia podolica E i c h w.. Maci-
ra sp. Tornatina lajonkaireana Bast. rosszmegtartású maradvá-
nyai és néhol levéllenyomatok kerültek el.

A leírt szarmatarétegek általában homokos és agyagosmiár-
gás fáciesben találhatók. Homokos kifejldésüek a mislyei part,

Harsas és Nádaspatak melletti elfordulások. Ezek alacsonyabb
tengerszintfeletti magasságban és az Eperjes-Tokaji hegyektl tá-

volabb fordulnak el nint az agyagos kifejldés rétegek. Fau-
nájában több a csiga, mint a kagyló. A bryozoák között Cellepora

globularis, Hornéra, Eschara, Vincularia fajokat találtam, ezeket a

tortonból említik fleg a románok. (55) A Cerithium pauli nem
sokban különbözik mediterrán eldjétl. A.z Ocenebra sublanata,

Andrusov szerint marin mediterrán csiga nyugatról vándorolt

be az alsószarmatában s Galíciáig, Volhiniáig jutott. Rövid élet-

tartama volt. Mindezek valószínvé teszik, hogy ez a homokos ki-

fejldés az alsószarmatának mélyebb szintje, mint az agyagos. Az
agyagos kifejldés szarmata rétegekben több a kagyló, mint a

csiga. Bryozoák közül a Microporella terebrata Andrusov sze-

rint az alsószarmatára jellemz faj a leggyakoribb. Elfordulnak
Escharák, Vinculáriák, amelyek a szarmatának magasabb szintjé-

ben gyakoribbak. Az elbb említett csigák hiányzanak. Ezekbl
ítélve az agyagos szintet az alsószarmata felsbb részének tartom,

mint a homokos kifejldésüt. A tengerszint feletti magassága is

nagyobb.

A Zsadány környéki szarmata elfordulás földrajzi helyzeté-

nél fogva közel van a nagy keleti szarmata medencéhez. A fau-

nájában is van hasonlóság. A Hardicska serpulás kzete a nagyon
gyakori bryozoák a magyar- és a bécsi medence jellegzetes szarmata
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rétefíeitöl elüt bélyegek. A galíciai .szarmatában elforduló és itt

is megtalálható molluszkák' (Potamkles mitralis var. ascalnratn,

PctamUles biseriatus, ^lohrensterniák és Hydrobiák) valószínvé

teszik, hogy összeköt kapocs a két szíirmatakori medence között,

ami földrajzi helyzete révén is lehetséges.

A nagy keleti szarmata terület és a magyar medence alsó-

szarmatánál fiatalabb rétegei közötti összefüggés sokat vitatott

kérdésében orsz/águnk északkeleti szarmatájának részletes megis-

merése valószínleg érdekes eredményekkel járna.

«

Alsószaruu'itánál fiatalabb állóvizi lerokócUisok ninesenek ezen

a területen. Wolf írja ugyan (11), hogy a Zsadány környéki agya-

gokat congeriás rétegeknek tartja, kövületet azonban nem közölt

bellük. Én magam az ag^'agokban is szarmata kövületeket talál-

tam. A szarmata rétegekre, mint pl. az Omlásban, mislyei parton,

Kánás vízmosásában megfigyelhet, dul*\^a andezitgörgeteg telep-

szik. A szarmatarétegek fels része lepusztult felszín: mélyedéseit

kitöltve az andezit görgeteg diszkordánsan fedi. Ez a görgeteg sok

helyen a szíintóföldeken is megtalálható, így a zsadányi temetben
és tle keletre, aztán a Zsadány-eszkárosi országút melletti kereszt

környékén, a Hársas délirészén stb. Anyag és szemnagyság tekin-

tetében hasonló az Eperjes-Tokaji hegyek közül a jelenkorban le-

folyó patakok hordalékához. A szarmata tengeröböl kiszáradása

utáni idknek a hegységbl lezúduló vizei rakták le, még a lösz

keletkezése eltt.

Ettl a durv'a andezitgörgetegtl könnyen megkülönböztet-
het a terraszkavics. Anyaga fleg a kvarc különféle változata,
kristályospala, faopál és ritkán andezit. A fels — mint említet-
tem — 300m-nél kissé magasabban lev kavics megmaradását a
Domáska oldalán opálos cementáló anyagának köszönheti. Helyze-
ténél fogva régi pliocén terrasz kavicsa, ami elég ritka, mivel a
plioeén terraszok leginkább sziklaterraszok. A terraszkavics anyaga
legnagyobbrészt a Gömörszepesi Érchegységbl származik.

A hegyek alját nagy területen fedi a nyirok. Vízmosások
sok helyen mélyen feltárják. A hegyoldalakról lehúzódó andezit-
törmelék keveredik gyakran hozzá. Semmiféle slényt nem talál-

tam benne.

A lösz nagy területeket borít 20—40 m-es vastagságban. A
Nádasdi legel itatókútjától keletre vezet vízmosásban mintegy 1.5

m széles, félméter magas égetett vörös és szenes rétegbl többféle

cserépedény töredék került el. Az Alsómislyétl keletre lev
Szkalka nev sziklába mélyesztett kbánya kutatóárka egy kis k-
fülkét tárt fel, melyben szintén sok díszített és díszítetlen bükkien
kultúrából származó „szalagdíszes” cserép töredéket találtam. Az
Omlás löszébl a mai felszín alatt kb. 3 m-re egy ember lábának
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egészen porózus sárga csontjai kerültek el. A csontok helyzete

szerint a lábfej lefelé nézett.

Vulkáni kzetek.

Alsómislyétl keletre kb. 1 km-re meredek szikla emelkedik

az Ósva partján, a Szkalka. Világosszürke hiperszténaugitandezit

kzetét útkövezési célokra bányásszák. (67).

Az andezit fölé tufa telepszik, melyben 1 m átmért is elér
fekete andezitbombák ágyazódtak be, ezek felületét pedig fehér

porózus kéreg veszi körül. Üde részein szabadszemmel 1—

6

mm-es
fehér földpát és sok fekete 1—2 mm-es piroxén látható. Mikroszkóp
alatt a szövete porfiros. Az alapanyag kevés, kb. 45%, pilotaxitos,

kissé üveges. A beágyazások közül aránylag a földpát is kevés,

mintegy 23%. Karlsbadi konjugált ikerállásban 1—1’=25", 2—2’=

40“ azaz Abgo Au 7 o. A kisebb kristályokon periklin ikeráílásbaii

mért kioltás 46®, Abs, Angg. Tehát plagioklász: labrador. Sok a

hipersztén, kb. 9%. Karcsú prizmái a c tengellyel párhuzamosan
gyakran diopsziddal nttek össze. Aránylag a diopszid is sok benne:

14%. (100) szerint ikreket alkot, c : 7 = 35“. Kesorbeált amfibol

fördul még benne el, kb. 8 %. (100 ) szerinti iker figyelhet meg
rajta. Nagyobbrészt piroxénné alakult át. Az alapanyagban elszór-

tan nagyon sok a magnetit pontszer apró szemecskékben. A hi-

perszténben, mint zárvány gyakori, ezek nagyobb kristályok.

A Szkalkától délre vagy fél kilométerre az Ósva terraszkavicsa

alól ismét elbukkan az andezit. Kis felhagyott kfejt tárja fel.

A kzet felül vékonyan lemezes, alul pados, kékesszürke. Hasadékai-
ban sok a limonit és néhol a hialit is. A kzet tömött, az alap-

anyagában 1—4 mm-es földpát és fekete piroxén oszlopocskák látha-

tók. Mikroszkóp alatt a szövete mikro-holokristályos, porfiros, he-

lyenként átmegy a pilotaxitos szövetbe, kevés üveget is tartalmaz.

A földpát mikrolitjain kívül kevés hematit s valamivel több magne-
tit van benne. A magnetit egész apró pontszer és nagyobb kristá-

lyokban van jelen. Ásványos összetétele térfogatszázalékbau kife-

jezve:

Földpát .... 49 %
hipersztén .... 6 %
diopszid 2 %
magnetit .... 1 %
alapanyag ... 42 %

A földpát üde, fehér, kristályai automorfok. Sokszor hullámos

kioltású: a kzet nyoniiist szenvedett. Nagy kristályainak össze-

tétele Abgo An^g, a kisebb kristályoké: Ab^g An.„. Néhol sok az

üvegzárvány. A hipersztén karcsú, prizmás kristályalakú, néha X
alakú ikrei vannak (101) szerint. Gyengén pleochroos: 0 halványsárga,

c világoszöld. Kevesebb a diopszid, automorf kristályokban. Kioltása:



Hernádzsadáiiy környékének földtani leírása lOt

c : y =: ö4“. Anifibol kevés és ersen rezorbeált. A rezorbeió terméke

limonit és kvarc. Véííül a magnetlt mint az alapanyafí elegyrésze

és mint zárvány gyakori.

Az Eperjes-Tokaji liegység legnyugatibb vonulatából a Ve-

reshegy és az ettl délre kis nyereggel elválasztott eszkárosi Vár-

hegy kzetét feltárja a Várhegy déli oldalán a Toroki patak völgyé-

ben az u. n. Cserepes kfejt. Anyagát zúzott állapotban iitköve-

zésre használják. A kzet tömött, aprószemü, kékesszürke, szabad-

szemmel 1—2 mm-es földpát-krisü'ilyok és maximálisan 5 mm hosz-

szú piroxének láthatók az alapanyagba ágyazva. Néhol egy métert

is meghaladó repedések járják át, ezeket legnagyobbrészt a kzet
szögletes törmeléke tölti meg. A kzettörmelék üregeit zöld chlór-

opúl tölti ki. Ez a viztartalimi vasoxidszilikát a kzet kisebb

repedéseit egészen kitölti; ilyenkor a repedés két oldalát feketés-

barna vasoxid vonja be, közben van a ehlóropál. A kzet mikrosz-

kóppal megvizsgálva mikro-holokristályo.s, helyenkint üveges alap-

anyagú porfiros. Iránytalan szemcsés szövet. Az nlapatifjag túl-

nyomórészt földpát, ritkábban hipersztén mikrolitokból áll, néhol

kissé zöldes üveg is elfordul. A porfiros elegyrészek közül legtöbb

a földpát, ritkább a hipersztén és diopszid. Az alapanyagban nagyon
apró, a piroxének közelében nagyobb magnetit kristályok vannak.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag . . . . 44 %
földpát . . . . 4. %
hipersztén .... 7 %
diopszid . . . . 3%
magnetit . . . . 1 %

A földpátok üdék, fehérek. Két generációban mint porfiros

elegyrészek s mint az alapanyag mikrolitjai váltak ki. Nagyon
gyakori az albit ikertöiTény szerinti összenövés; ritkábban a karls-

badi és periklin iker is elfordul. Az M lapon megfigyelhet a zó-

nás szerkezet. A zónás földpát küls része Abj- A 1I43 vagyis ande-

í'íh belsbb része Aha- A.nf^^:lnhrador, a közepe Abas An„ : hjjtownit.

Üveg és ritkábban magnetit zárványok vannak benne, nagyságuk
0.02—0.09 mm. Néhol kalcit erek járják át. Másodlagos keletkezés-
nek látszó, földpát határozatlan körvonalú foltjai találhatók az alap

anyagban.

A hipersztén két generációban fordul el, mint 1—5 ram-es
porfiros elegyrész és mint az alapanyag mikrolitja. A poríiros

karcsú lécecske, vagy nagyobb, vaskosabb kristály. A vékonyabb
lécek penetrációs ikerösszenövései nem ritkák, c : c’=60” vagyis (011 )

szerinti az összenövés. Gyengén pleochroos: c halványzöld, a hal-

ványbarna. Magnetit, néhol bastit s nagy ritkán hematit zárványt
tartalmaz.

Elvétve található diopszid benne. Aránylag sok a magnetit,
az alapanyagban igen apró és nagyobb kristálykákban.
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A Csei*epes bánya kzete tehtá hipersztén és diopszid tartalmú
piroxénandezit. A Vár- és Vereshegyen gyakran látható für-

tös-vésés Malit kéreg a felületén.

Eszkáros felett, délkelet felé emelkedik a Doniáska 486 m-es
andezítkúpja. A Domáska andezitje sötét, kékesszürke, érdes-lika-

csos. Szabadszemmel szürkésfehér 2—4 mm földpát és fekete piro-

xén kristályokat lehet látni benne. Mikroszkóppal vizsgálva a k-
zet szövete porfiros, az alapanyag mikro-holokristályos, miarolitos,

legnagyobbrészt plagioklász-mikrolitokból áll. Sok a nagyon apró
magnetit is benne.

A porfiros elegyrészek térfogatszázalékban kifejezve:

földpát 44 %
hipersztén .... 8 %
diopszid 3 %
magnetit . . . . ny.

alapanyag . ... 45 %

A földpátok üdék, nagyon gyakori az albit-iker, ritkább a

karlsbadi (110). A (010) lapon zónás felépítése látható. P-re _L szim-

metrikus zónában mért kioltás 33® és 32®, ez megfelel Ab^i Ansj,,

vagyis labradornak.

A Mpersztén oszloposán fejlett kristályain (010), (100) lapokat

lehet látni keresztmetszetben. Gyakoriak a (011) szerinti ikrek. A
diopsziddal való összenövés is sokszor megfigyelhet, a c tengely-

lyel párhuzamosan: a hipersztén kétoldalán vékony diopszid-szegély

van. Gyengén pleochroos: a szalmasárga, c világoszöld. Magnetit
és ritkán apró földpát zárvány van benne.

A diopszidot (100), (010) és gyengébben kifejldött (110) lapok

határolják. (110) szerint ikrek fordulnak el. Kioltása c:y— 34°.

A Domáskától délre emelkedik a Szurokhegy. Itt kétféle an-

dezit fordul el. Az egyik makroszkóposán sötétszürke, tömött, apró-

szem kzet. Mikroszkóp alatt kitnik, hogy a szövete porfiros, az

alapanyag pilotaxites, fluidális. Ásványai térfogatszázalékban ki-

fejezve:

földpát

hipersztén

diopszid

amfiból

magnetit
alapanyag

42 %
3 %
4 %
4 %
1 %
46%

Földpátja automorf, gyakoriak az albit-ikrek, ritkábbak a

karlsbadi és periklin ikrei. Maximális kioltása 35®, Abgs An„ 2-nek

felel meg vagyis labrador. Az M lapon rekurrens zónás szerkezet

látszik, a köpeny Ab 4o Aiigo: labrador, a mag Ab,, Aiigj: bytownit.

Kalcitos és kaolinos erek járják út. Elfordul, hogy a már kivált

kristály kettétört s a két rész különvált egymástól.
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Hiperszfén aránylafí kevés van benne. A diopsziddal való c

teiiííely szerinti összenövés itt is elfordul: a hipersztén két oldalát

vékony diopszid szejíély veszi körül.

A diopszid oszlopos kristályai keresztmetszetén (100), (010)

és kevésbbé fejlett (110) lapok láthatók. Aránylag elég sok

az omfibol resorbeált krisUilyokban. A még ép részeken látható, hogy

barna amfibol. Pleochroos: a világos sárga, c világos barna. Ki-

oltása c:y=16”. Az alapanyagban és a színes elegyrészekben zár-

ványként sok az apró magnetit.

A Szurokhegy sötétszürke kzete tehát amfibol tartalmú pi-

roxénandezit.

Az itt található másik kzet vöröses szín, likacsos, 1—4 mm
földpát és kevés színes elegyrész látható szabadszemmel. Szövete

porfiros, az alapanyag pilotaxitos-vitrofiros, sok a hematit benne,

ez festi vörösre. A kzet kicsit mállott, pisztacit található benne

s üregeiben vasoxidos opál. Térfogatszázalékos ásványi összetétele:

földpát ... . . 40 %
diopszid . . . . 4 %
hipersztén . . . . 2 %
.amfiból . . .. . 3 %
alapanyag . . 49 %
miarolit s egyéb . . 2 %

A földpáton szételegyedés nyomai mutatkoznak. A szétele-

gyed kristályok közepe opál. Sok benne az iránytalanul elhelyez-

ked üvegzárvájiy. A P-re ± metszetben való szimmetrikus kioltása

35®, vagyis Abgg A.ng,. Periklin iker a szerinti kioltás 44®. Tehát
mindkét mérés szerint labrador a plagioklász. Az M lapon zónás,

a köpeny Ab^4 Anjg: savanyúbb labrador.

A diopszid jól fejlett idiomorf kristályain (100), (010) és (110)

lapok látszanak. Sok benne a zárvány, éspedig magnetit, ritkábban

hematit és idiomorf zirkon. A hipersztén elég kevés, az amfibol
ellenben gyakori: barna amfibol, mely pleochroos c vörösbarna.
Cl szalmasárga.

A Szurokhegy vöröses kzete tehát mállásnak indult, amfi-

bolt is tartalmazó piroxénandezit.

A terület kelet’* részén az andeziteken kívül több helyen for-

dulnak el a riolittufák. A már eddig említett szarmata kövületeket

tartalmazó tufáknál magasabb helyzetük miatt szárazföldön ra-

kódtak le. A perli t ritka, annál több a horzsak bennük. A horzsa-

kben gyárán 2—3 mm-es víztiszta, éles kvarc dihexaéderes kris-

tálykái találhatók. Egy finomabb szem tufában 0.5 mm nag^
tiszta, piros, éles grónd/kristályok fordulnak el; a rombdodeka-
éderes kristálykákat deltoidikositetraéder tomptíja.
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Hegyszerkezet.

Az Eperjes-Tokaji hegység vulkánikus k-
zetei nagyjából észak-déli irányú, mélyreható,

sokszor elágazó repedések mentén ömlöttek
a felszínre (10,19). A hegység nyugati lábá-

nál fakadó langyos források is tektonikus

eredetek, ezek a szerencsi, bekecsi, aranyosi,

gönci, alsókékedi és a Templomka források

(18, 19).

Az elbbinél fiatalabb, nagyjából K—Ny
irányú vetdések mentén történt mozgások is

megfigyelhetk. A mislyei part rétegei

enyhén délfelé lejtenek, majd az Ósvának a

Dringács pusztától való kelet-nyugat irányú
völgybevágódása mentén eltnnek. A völgy
déli oldalán magasabb szinten jelennek meg
úji'a, tehát az Ósvavölgy olyan nagyjából

K—Ny irányú vonal, amely mentén a szarma-
tarétegek elmozdultak. Ez a vetdés a Kszál-
hegy andezittömege felé tart s a hegy lábánál

az Ósvavölgyben fakad a langyosvíz Temp-
lomka forrás. Nagyjából megegyez irányú
törés még több van. A Bitangharasztban mé-
lyebben találhatók a szarmata rétegek, mint
a kánási kfejtben. Innen délfelé megint a
mélybe sülyednek. Eszkárosnál a Toroki pa-

takvölgy déli oldalán ismét magasabban he-

lyezkednek el, mint a patakvölgy északi olda-

lán. A Toroki patak alsóbb részein az északi

oldalon csak lösz fordul el (néhol függleges
fallal, mint a zsadányi zsidótemetnél) a déli

völgyoldalon, a Harsason 30—40 m relatív

magasságban települnek a szarmata rétegek.

A iNádaspatak völgyében ugyanez tapasztal-

ható: az északi lejtn csak löszt találunk, a
délin a szarmata rétegeket látjuk magasan a

felszínen (8. ábrabeli szelvény).

Ez a jelenség nem csak erre a területre

szorítkozik, innen délebbrl L i f f a Aurél
(Szabadföld, Pukanc) és Sümeghy József
(István tanya. Bekecs) (18, G5) ismerteti.

A kánási kbányáiban a szarmata rétege-

ken áthaladó vetdés volt látható 1939 szén.
(7. ábra).

A jelenkori mozgásokról, talajcsuszamlá

sokról már megemlékeztünk. Az agyagos
szíirmatarétegekre települt lösz mozog a Hcr-
nád-sík felé Nádasd és Alsómislye közelébtui.

> -
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Csléufjtan i függelék.

Potomon hungoricum n. sp. (9. ábra).

Uj rákfaj a Decapodák Brachiura alrendjébl.

A Potainonfélck fosszilisan a miocéntl ismeretesek. Az eddig

leírt kövült fajok édesvízi képzdményekbl kerültek el. A recensek

beltengerek félsós vizében is élnek, a szárazra is kimennek, de a víz-

alatt meglehets mélységben is megtalálhatók. A Bitangharaszton
talált két példány Szombathy Kálmán által pliocénkori édes-

vízi mészkbl leírt Pofomon ontiguumlwz hasonló leginkább (.d). Az
egyik példányon jól látható a cephalothorax hátsó széle, bal ollója

és jobboldali nég.v lába. A másik példányon a jobboldali 5 láb, csak-

nem az egész cephalothorax körvonala látható. A fejtor nagyjából
trapézformájn, szélesebb, mint amilyen hosszá. A hondok lebeny el-
renynló pereme egyenes, kimetszés nem látható rajta. A szemgödör-
rel lekerekített tompaszögben találkozik. A szemgödör egyenletesen

9. ábra. Potomon liungoricum n. sp. (új rákfaj)

ívelt, negyedkor alakú, kissé oldalt irányul. A hátpajzs a jobb meg-
tartású példányon negatív lenyomatként maradt meg. közepén a
P. antiquuméhoz hasonló, de gyengébben fejlett, két végével elre
néz féldholdalakú barázda látszik, mely a hátpajzsot két részre

osztja. Az elüls (régió cervicalis) a homloklebeny mögött kidombo-
rodik, ez az u. n. homloktaréj. A homloktaréjon a leírt fajoknál az

epigastralis barázda szokott végighaladni, ennél a fajnál ez nagyon
kicsi. A fejtor hátulsó szegélyén kétoldalt egy-egy félköralakú mély
beöblösödés van. A lábai hosszúak, s karcsfibbak a P. fluviatile lá-

bainál is. Legnagyobb szélessége 14 mm, hossza 11 mm, a homlok-
lebeny szélessége 6 mm. Az eddig talált fajoknál kisebb. A P. auti-

quumtól különbözik a homloklebenye: bemetszés nincs rajta. A
szemgödör nem egyenletesen ívelt félköralakii, hanem csak negyed-

kor, ennek folytán a szemgödri rész és a hátpajzs találkozási szöge

nem hegyes, hanem enyhe tompaszög. A cephalotorax hátulsó szegé-

lye is különbözik: az oldalszegéllyel való találkozásánál negyedkor
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alakú beöblösödése van s ebben némileg a recens P. ibericum-hoz ha-

sonló. A lábak karcsúbbak, hosszabbak, ollói aránylag ersebbek.
Glaessner által a gráckörnyéki pontusi rétegekbl leírt P. proa-

vitumnál (57) és a P. Quenstedti Zittel-nél sokkal kisebb, méretará-
nyai mások. Mindezen különbségek és a szarmatarétegekben való

elfordulás miatt új fajnak kell tekintenünk. (9. ábra.)

Befejezésül hálás köszönetét kell mondanom Papp Károly
egyetemi tanár iirnak, ki szíves jóindulatával támogatott. Nagy hálá-

val tartozom fnökömnek, V e n d 1 Aladár megyetemi tanár úr-

nak, ki munkám érdekldéssel kísérte és Bogsch László egye-

temi nagántanár lirnak, aki forrásmunkákhoz juttatott.

Készült a József Nádor Mszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Ásvány és Földtani Intézetében.
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A TISZÁNTÚLI FÖLDIGÁZKÉKDÉS MAI ÁLLASA.

Irta: Dr. Schmklt EUgius Róbert*

A IV. sz. mellékleten eRy térképpel és a 10. ábraesoporttal.

A viláRszerte tapasztalható önellátási törekvések, valamint a

lispei és bükkszéki eredményes olajkutatások révén új aktualitást

nyert magyar szénhidrogén problémának, — ha nemzetgazdaságilag

egyelre nem is olyan jelents, tanulságaiban azonban nem ke-

vésbbó értékes és érdekes része az,— amelyet az alföldi vagy még
helyesebben a „tiszántúli földigáz kérdése” cimén különíthetünk

el, foglalhatunk egybe.

A következkben ennek az utóbb említett kérdéskomplexus-

nak elbb egész általános geológiai vonatkozásaival, majd egyes

fontos részletkérdéseivel szeretnék röviden foglalkozni, azért, hogy
az elmondandók kapcsán — elssorban e munkaterülettl távolabb

álló szaktársaimnak — összefoglaló és áttekinthet képet nyújt-

sak a tiszántúli földigázkérdés mai állásáról.

Mint ismeretes, a szénhidrogénkutatások során felmerül fel-

adatok általában három probléma-körbe csoportosíthatók és pedig:

az anyakzet, a migráció és az akkumuláció probléma-körébe.

A szénhidrogének: tehát a földigáz, földiolaj, földiviaszk stb.

alapanyaga sós, azaz tenger vízben élt fkép mikroorganizmusok
hulláinak a tömege. A sós víz igen optimális élettere az állati és

alacsonyabb rend növényi életnek, melyben ez éppen ezért rend-

kívüli módon ki tud fejldni.

Ezek a szerves lények elpusztulásuk után és speciális körül-

mények között az u. n. szapropelt vagy rothadó iszapot szolgáltat-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. évi március

6-án tartott szakülésen.
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ják. A szapropel egyrészét — baktériumok által történt átalakítás

után — a vele egy idben leülepedésre került petites, többnyire
agyagos fáciesü üledék adsorbeálja. Az adszorbció közben hidrogén
és hidrogénben gazdag gyökök hasadnak le, amelyek a szabad, szer-

ves anyagot egészen parafinolajokká hidrálhatják.

Ha már most azt vizsgáljuk, hogy melyek azok a speciális

körülmények, amelyek mellett a szapropelnek szükségelt nagyobb
mérv felhalmozódásra sor kerülhet, akkor — a legújabb kutatások
eredményeit is figyelembe véve, amelyek fkép német, orosz és an-

gol szakemberek, köztük pl. A r c h a n g e 1 s z k y, K r e j c i-G r a f

stb, neveihez fzdnek, összefoglalóan a következket mondhatjuk.

Ott ahol a tenger-vízben még homok rakódik le, a szerves

anyag részecskék legnagyobb része még tovább sodortatik s csak
csendes öblökben, fjordok, stb. mélyedéseiben, ahol a vízmozgás már
teljesen megsznik, csak ott csapódik ki az agyagos lé legfínomab-
ban szuszpendált ásvány részecskéivel együtt, az organikus anyag-
részecskék tömege is.

De ott s abban a mélységben, amelyben a vízmozgás már
teljesen megsznt, leveg sem kavarodik a vízhez s így oxigén-

szegénység, végs fokon pedig teljes oxigén-hiány áll el.

A szellzetlen vízben a rothadás megsznik, de állati élet

sem lehetséges benne. Az ilyen vízben felhalmozott organikus anyag
tehát sem rothadásnak, sem pedig iszapev állatok általi megemész-
tés veszélyének — azaz elpusztításnak nincsen már kitéve. Azi oxi-

génmentes vízben már csak az u. n. anaerob baktériumok élnek

meg, amelyek a szerves hulladékot átalakítják, miközben gáznemü
anyag (HjS, NHg, CH^) és víz szabadul fel.

A gázneni anyag egyrésze további kémiai átalakulásnak és

lekötésnek van alávetve, úgy, hogy a szénhidrogének képzdése
szempontjából eme rendkívül fontos helyein a tengernek, a szapro-

pel felett közvetlenül, lassacskán egy HgS-el telített zóna alakul

ki, amely mérgezleg hat az organizmusokra, azokat tehát kizárja,

majd e felett a zóna felett magasan és esetlegesen egy több-keve-

sebb levegvel átszellztetett úgynevezett oxigénes zÓTia.

A finom pelites (agyagos stb.) szedimentumoknak az együtt-

ülepedésen túlmenen is fontosabb szerepük van a szénhidrogének
képzdésénél. Ez az anyag tömöttségénél fogva egyrészt oly szoro-

san veszi körül a magába fogadott organikus anyagot, hogy ezzel

ezt, az oxigén rothasztó hatása alól maga is kivonni képes. Másrészt

ez a pelites anyag éppen finom szemcsézettsége következtében

aránylagos nagy felületével nagymennyiség bitumen megkötésére
is képes.

A szénhidrogének képzdésénél azonkívül — miként ismere-

tes — a tengervíz sótartalmának is fontos szerep jut. Ez a szere])

ketts: speciális körülmények között, tehát kisebb mértékben anyag-
felha.lmozó, nagyobb mértékben pedig konzerváló jelleg. A Káspi-

tenger Kara-Bugaz nev öblének Icfzdése és az intenzív ])árolgás

következtében vizének sótartalma ma is olyan magas, hogy pl. a
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tenfíer-ár idején beléje sodrodé éllények szervezetétl víz elvoná-

sára képes, oly annyira, liofíy ezek el is pusztulnak. Hulláik kon-

zerválásához azután naííyhan hozzájárul a teiifíer víz sótartalma.

A Földiolaj- ill. szénhidrofíén-képzdés paleofíeofíráFiai, hiolóííiai és

ííeokémiai körülményeire vonatkozó általános ismereteknek eme
vázlatos felelevenítése után, lássuk már most melyek azok a kze-
tek, amelyek mint az olaj s általában mint a szénhidrogének anya-

kzetei tekintetbe jöhetnek!

Már az elzkhen mondottuk, hogy tenger-vízhen leülepedett

igen finoman szemcsés, tehát pelites kzetek, elssorban fekete, vas-

kén vegyületekben (markazit, pirít, pirhotin) gazdag mészk- és

agyag Féleségek: agyagok, agyag-palák, márgá.k stb. amelyek egy-

kori fenéklakó, iszapev állatoknak semmi nyomát sem mutatják.

Az ide vonatkozó elég gyér számú megfigyelés szerint ez a kzet-

típus tényleg mindenütt tartalmaz több-kevesebb kötött bitument

és gyakran szabad olajat.

Az olyan kzetek, amelyek petrografiai tekintetben az elbb
említetteknek egyébként telje.sen megfelelnek, keletkezésük idején

azonban fenék-lakó, iszap-ev faunák közvetlen életteréül szolgál-

hattak, a már ismertetett okoknál fogva nem lehetnek a szénhidro-

gének anyakzetei. Az anyakzet tipusaiban ezért csak távolról be-

léjük sodort és az egykoron magasan felettük volt u. n. oxigénes

zónában élt: úszó- vagy Lebeg életmódot folytató organizmusok ma-
radványai juthattak. Tgy egyes struktúra nélküli olaj-palákban

nagyon jó megtartású állati hullákat, szarv és chitin részeket is

találtak már. Nem ritka az anyakíizet-tipusában a halmaradvány
(halváz, pikkely), a leggyakoribb azonban a lebeg életmódot foly-

tató foramiuiferák, radioláriák, kovasavalgák stb. maradványainak
jelenléte.

Nagyon jellemz az anyakzet-tipusára — K r e j c i-G r a f sze-

rint — a fémes tartalom is, nevezetesen: a vanadium, a molybdén
és a nikkel jelenléte.

A jelents olajelfordulások csaknem mindenütt az orogén
övék, tehát a lánchegységek küls peremét követik keskeny, eset-

leg ismétld, több párhuzamos sávban,

így például a hozzánk közelebb esket tekintve azt látjuk,

hogy ezek csakugyan mindenütt az Alpok, Kárpátok stb. küls lá-

bánál helyezkednek el. Kezdve a bajorországi Tegernsee-töl, a küls
Bécsi-medence, a galíciai, a bukovinai, a romániai, a hakni, az

iraki olajelfordulásokon át, végig az egész ázsiai kontinensen,

egészen a hátsó-indiai szigetvilágig. Ez a körülmény a lánchegység-
képzdés, az ú. n. orogenezis és szénhidrogén-képzdés közötti kap-

csolatra utal. Fel kell tehát tételezni, hogy a hegyképzödés során
az orogének ezen helyein volt ú. n. elömélység-öveiben a viszonyok
különösen kedveztek zárt öblök kifejldésének.

Táblás, kratogén-jelleg vidéken — mint amilyen lényegileg

a magyar medencecsoport is — inkább csak foltszer szénhidrogén-
elfordulások ismeretesek.
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Hazánkban még nincsen véglegesen tisztázva, hogy mely kép-

zdmények azok, amelyek mint szénhidrogéneink anyaközetei te-

kintetbe jöhetnek. Legutóbb Lóczy Lajos foglalkozott ezzel a

kérdéssel. Szerinte az Alföld perembegységeiböl és a Középhegység-
bl ismert következ képzdmények jöhetnek itt tekintetbe: a Budai
hegységbl és Eger környékérl ismert alsó oligocén-kori halpalák,

a kiscelli agyag, az oligocén és eocén-kori foraminiferás márgák,
a Villányi hegység és a Bakony alsó kréta-kori requieniás fekete,

bitumen-nyomos mészkövei és a Balaton-f/elvidék és a pécsi hegy-

ség triaszkori lemezes mészkövei. Böckh Hugó pedig tudtommal
a kisgyri palabányának megfelel karbon-kori kzetekre is gondolt.

Mindezek a kzetek ott és annyiban jöhetnek mint szénhid-

rogéneink lehetséges anyakzetei figyelembe, ahol és amennyiben
a kétségtelenül fennálló petrografiai jellegeken kívül a fentebb vá-

zolt paleobiológiai kritériumoknak is megfelelnek.

Az alföldi földigáz szempontjából azonban ezek közül egye-

lre és részben, talán csak a kiscelli agyag néven ismert középs
oligocén kori képzdmény s a hajduszoboszlói II. sz. mélyfúrás
alján szerepl, bizonytalan korú, szürke és fekete mészkövek és

fillites palás agyagok jöhetnek tekintetbe, amelyek tényleg tartal-

maztak is bitumen-nyomokat.

Utóbbiak korát, mint ismeretes, Ferenczi István triász-

nak, Papp Károly ellenben krétá-nak vette. A jura, nagyrészt

a kréta és valószinüleg az eocén is hiányzik az Alföld altalaját

felépít rétegsorban. Problematikus egyelre a paleozoós rétegsor

szerepe, melyet az Alföld altalajában egyelre még nem értek el

a mélyfiirások. Tisztázatlan továbbá, hogy meddig terjed az al-

földi földigáz keletkezése szempontjából a fiatalabb harmadkori
rétegekben gyakran elforduló lignites rétegeknek a szerepe. Két-

ségtelen, hogy ezekbl is fejldhetett fejldött is a szenesedés’

processzus során CH4, azonban az is bizonyos, hogy pl. az Alföld

mélyebb altalajának nemcsak káspi-brack, de édesvízi és száraz-

földi képzdményeiben szerepl földigázokkal együtt elforduló víz

jelentékenyen konyhasós, jód- és bróm-tartalmii.. tehát tengeri ere-

detre utal s így a legfels rétegsorban szerepl, ersen nitrogén

tartalmú gázoktól eltekintve, mégis csak valószín, hogy a földi-

gáz zöme marin, tengeri képzdményekbl ered. amelyekbl a gáz

a vele genetikai kapcsolatban álló sós vízzel együtt az elbb emlí-

tett magasabb tagokba migrált.

A szénhidrogének ugyanis csak ritkán és akkor is csak alá-

rendelt mértékben maradnak meg eredeti helyeiken, anyakzeteik-
ben. Hegyképz erk hatására és környezetüknél kisebb fajsiilyuk

következtében csakhamar vándorútra kelnek, hogy a számukra jár-

ható utakon a számukra elérhet legmagasabb helyeket foglalják

el. A föld szilárd kérgében ezek boltozatok, li. n. brachyantiklinálisok

és magasabban maradt rögök i)orózusabh pl. homokos tagjai szok-

tak lenni, amennyil)en ezeket elég nagy vastagságban ú. n. záró-



A tiszántúli földigázkérdés mai állása 113

réteííek fedik le, gátat szabva a szénhidrogének további, esetleg a

külszinig terjetl vándorlásának s ezzel azok megsemmisülésének.

Az Alföld fökligázas voltának felismerése szoros kapcsolat-

ban áll az artézi kútfúrással, melynek megindítása, fképp azon-

ban komoly mederbe való terelése egy Zvseniális magyar bányamér-

nök. Zsigmondy Vilmos nevéhez fzdik, 1879-ben készült el

a püspökladányi MÁV államáson az Alföld els<i jelentsebb gázos

artézi kútja, melyet a rohamosan elszaporodó artézi kútfúrással

kapcsolatban csakhamar újabb és újabb gázos területek felismerése

követett.

Szembeszök, hogy az alföldi gázos kutak túlnyomó része egy

zónában fekszik, mely észiikon, az Alföld peremén, jóformán a Bükk-

ós Eperjes-Tokaji hegység lábánál kezddik és délen Temesvár vi-

dékéig húzódik. Nevezett zóna magába foglalja azon gázos k\itak

területeit, melyeket Pazár István mérnök, az állami kx'itfúró

garnitúrák egykori vezetje és Papp Károly professzor mun-
káiból már régóta ismerünk. P a z á r megkülönböztet egy „maros-

vidéki” és egy „tisza—Ixerettyó-közi” gázos területet. De már ö fel-

ismerte, hogy e kettnek mintegy összeköt vonalában egy ugyan-
csak gázos terület fekszik, melyet a szai*\'asi, orosházi, békési,

akkor még csak gyengébbnek ismert elfordulásokkal jellemzett.

A P a z á r-féle „Tisza—Berettyó-közi” területhez északon az a te-

rület csatlakozik, amelyet az xijabb artézi kútfúrási tevékenység és

a kincstári kutatófúrások tártak fel. Ez az a terület, mely a horto-

bágyi, karcagi, ixüspökladányi kutakon kivid a kábái, hajduszobosz-

lói, vérvölgyi, balmazújvárosi, debreceni, hajdúböszörményi, hajdú-

nánási, tiszaörsi nevezetesebb gázos kutakat, továbbá a tisza-

löki gázt, valamint a Tiszán innen: a bogácsi és tardi bitu-

men elfordulásokat öleli fel. A P a z á r-féle területtl nyugatra
is beszámolhatok azonban ma már egy kiterjedt gázelfordulásról.

Ide tartoznak a magyartési, az öcsödi, a kunszentmártoni gázos ku-

tak és a Tisza—Krös-zúg. Utóbbi a Sárréten és ^Mezhegyes—Oros-

háza környékén kívül egyike a Tiszántúl legszebben feltárt terüle-

teinek és a következ községek gázos kutait öleli fel: Szelevény,

Csépa, Tiszasas, Tiszakürt, Tiszainoka, Nagyrév, Tiszaföldvár,

Eákóezifalva, végig egészen a szolnoki gázos kutakig. Ehhez a gá-

zos tei’ülethez tartoznak a Tisza jobbpartján fekv ó- és újkéeskei

gázos artézi kutak is. A fenti módon kiegészített terület egy maxi-
málisan 80—100 km széles és kb. 250 km hosszú övét alkot, mely
határozott É—D-i beállítottságával, annak a tektonikai iránynak
szoros folytatásaként tnik fel, melyet mint hernáávÖlgyi diszlok-
ciós irányt ismerünk.

Ezen irányoknak megegyezése nem véletlen, hanem — miként
azt egy régebbi tanulmányomban már kifejtettem — a kárpáti
hegyképzdés során végbement geomechanikai folyamatok termé-
szetes következménye. A kárpáti orogenezis során a magyar köz-
bens tömeg, ebben az irányban ismételten olyan erhatásoknak
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volt kitéve, melyeknek itt É—D irányú deformáció keletkezésére
kellett vezetniök.

{lisnlók
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10. ábra. Hegyképzö erk, szerkezeti vonalak és jrázos területek
összefüggése a Pannóniái Medencében.

Fig. 10. Zusammenhang zwischen den Gebirgsbildenden Kraften,
Dislokationslinieu und den Erdgasgebieten in dér Pannonischen

Senke.

A mellékelt 10. ábracsoport vázlatosan érzékelteti a kárpáti

hegyképz erk hatására felgyíirdött lánchegység-részletek és a köz-

bens tömeg merev rögében keletkezett törésvonalak közötti össze-

függéseket és azok irányait. Az I. ábra a középs és fels kréta

idbeli állai)otokat rögzíti, amikor a Tátra- és Fátra övezet, vala-
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mint az Erdélyi Havasok {íyürödtek fel s az álk>s törések keletkez-

tek. A 11. ábra az olifíoeén-niioeéii határán véfíbement hetíyképz
folyamatot érzékelteti, amikor is a kárpáti homokk-öv és a Dimi-

ridák {íyürödtek fel, a közbens töineííhen pediíí az É— 1) és K—Ny
irányú törések keletkeztvk. A Hernád-törésvonal és a folytatásába

es, földiííáz elfordulásáról ismert terület, miként látjnk, mindkét
idben rnptnrális erhatásoknak volt kitéve. Az átlós irányú tö-

résvonalak elbbi irányt metszik. (111. ábra.) A földiííáz — akár

esak az éreképz ) {ízök és {íázok va{íy a .szolfatárák és mofetták —
elssorban ezeket a törési síkokat, fkéi>p l)adi{í azok keresztezési

vonalait használták fel közlekedési ntakkéut. Ezen esatornák mint

leííkisebb ellenáillási irányok mentén vándoroltak és .szivároíítak

felfelé és közben telítették a kisebb-miííyobb belépési és áramlási

ellenállásoknak meíífelelen a harántolt porózus taííokat, az akkn-
mnláeióra alkalmas réteííeket és leneséket.

Ezt a körülményt eííyébként már S ü m e íí li y József is

sejtette.

Ezeknek a sokat emleííetett tektonikai elemeknek azonban
nemcsak a ííáz vertikális, hanem annak horizontális elterjedésében

is fontos szerep juthatott. Erre ntal leííalább is a tiszántúli földi-

ííázos területet ábrázoló IV. táblabeli térképvázlat, amely a m.

kir. Földtani Intézet lííazííatósáííának meííbízása folytán, többnyire

az iparüííyi és földmívelésüííyi tárcák terhére történt leííújabb fel-

vételeim alapján készült. Fiííyelemre méltó ezen az eííyes ííáz-

mezk sziííorú és eííyenesvonalú elhatároltsáiía mellett a maííyar
med''nce-csoport más helyeirl is jól ismert és fent részletezett

tektonikai irányoknak szinte kizárólaííos szcrei)lése.

A na{íy, eddiíí többé-kevésbbé eííyséííesnek {íondolt tiszántúli

ííázelfordnlást — felvételeim szerint — e{íy naííyjából ÉNy—DK
irányú és lénye{íileíí {íázmentes zóna mintejíy két részre: egy észak-

keleti és egy délnyugati mezre osztja.

A délnyugati mez fels határa Szolnoktól indul ki és a
békésmegyei Gerendás községen át, nyílegyenes irányban DK-nek
tart, majd Medgyesbodzás és Megyesegyháza között hirtelen délnek

fordul, hogy Battonya érintésével elhagyja a trianoni ország-határt.

Ennek a meznek déli, helyesebben délnyugati határa pedig a
Csongrád város külterületének északi csücskében található gázos

kúttól kiindulva Nagymágócson halad át, majd hirtelen ugyancsak
délnek fordulva Békássámson és Magyarcsanád mellett halad el.

Az északkeleti gázmez K-i kiterjedését eddig csak Tiszalök,

Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Debrecen, Berettyóújfalu, Szabad-
keresztúr. Gyula vonaláig követhettem. Nyugati határa azonban
fixnek tekinthet és a Kunhegyes északi része—Kisújszállás—Békés-
csabán át haladó egyenessel jellemezhet, amely Békéscsaba alatt

azután éles szögben keletnek. Gyulának fordul.

Ez az északkeletinek mondott gázmez sem egységes azonban.
Egy az elbbibl kiinduló és északkeleti irányban haladó keske-

nyebb gázmentes zóna mentén két újabb egységre: egy északira
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és egy délire bomlik. E két egységet külön választó gázmentes zóna
fels határa Dévaványa alatt halad el, majd Szeghalom felett hatá-

rozott északkeleti irányba fordul, hogy azután nyílegyenesen a bi-

harmegyei Gáborján községnek tartson. Ennek a kisebb gázmentes
zónának másik határa pedig elbbivel párhuzamos és közvetlenül

Mezöberény, Vészt felett vonható meg.

A bemutatott térkép magyarázatául még meg kell említenem,
hogy ez több ezer artézi kút vizsgálati eredményei alapján készült

és hogy a rajta feltüntetett gázmentes zónák nem a megfigyelési

lehetségek hiányának, vagy helyük ki nem elégít számának kö-

szönhetik létrejöttüket. Ezekben a gázmentes zónákban fekszenek

ugyanis a Tiszántiilnak úgyszólván legmélyebb artézi kútjai. Xem
ritkák itt az 500—550 m, st ennél mélyebb kutak sem. Ezekben a

sávokban nem lévén gáz, amely fokozólag hathatna a kút-teljesít-

ményekre, mind mélyebbre és mélyebbre kényszerültek fúrni, hogy
még trhet vízhozamokhoz jussanak. Az említett nagy mélységek-

bl is azonban csak aránylag kevés túlfolyó vizet sikerült feltárni,

szemben a szomszédos gázos területekkel, ahol sokkal kisebb kutak-

kal helyenként több száz percliter vizet is nyernek.

Akkumulációra alapjában viéve minden porózus, homokos tag

képes. Az Alföld altalajának felépítését tekintve azonban elssor-

ban mégis a következ geológiai szintek azok, amelyek jobb tároló

készséggel tntek ki. így eltekintve a kiscelli agyag néven ismeretes

rétegösszlettl, amely elssorban repedésekben és kisebb homokos
lencsékben tárolt szénhidrogéneket pl. Örszentmiklóson és Bükkszé-

ken, a fels oligocén (Debrecen I., pestszenterzsébeti mélyfúrás), a

mediterrán (Pestszenterzsébet, Debrecen II.), helvét (Tárd és Párád
II.) és a szarmata (Hajdúszoboszló II. oolitos mészk, homokk;
Tisztaberek homokk, dacittufa) porózus tagjai. Ezeknél is jobb

gáztároló kzeteknek bizonyultak azonban a Tiszántúlon a pliocén

kori rétegek, st helyenként meg a pleisztocén kori homokos réte-

gek is. A pannoniai emeletbl különösen a fels alemelet homokos
és vulkáni tufás rétegei, valamint az alsó és felspannon határán

szerepl homokos tagok tartalmaznak aránylagosan sok gázt (Kar-

cag, Kaba, Hajdúszoboszló, Debrecen). A Dunántúlon, Lispe kör-

nyékén viszont — miként azt P a ]) p S i m o n révén tudjuk — az

alsó pannon bizonyult jó olajtárolónak. A pliocén fels ú. n. levan-

tei emelete az Alföld északi részén vagy egyáltalán nincs, vagy

csak alárendelt mértékben lehet kifejldve. Jelenlétét kövületek

alai)ján, eddig legalább is, nem sikerült igazolni, nég a többször

említett kincstári mélyfúrásokban sem. ^lezkövesd és Balmazúj-

város vidékén pedig a i)leisztocén alatt, 100—130 m-nél alig nagyobi)

mélységbl már biztosan ])annonra utaló fauna került el. A Tiszán-

túl déli részén ellenben, abol a levantikum batalmas rétegösszlettel

van kéi)visclve (Békésen kb. T'iO m-nél kezddik a kövületes fclsi'

pannon, melyet Szegeden 1)53 m mélységben sem sikerült meg el-

érni) éi)pen ez a rétegsor tnik ki töldigaz tartalmával (Szeged.

Mezhegyes, Békés, stb. stb.). Helyenként még a pleisztocén kori
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homokos rétoííok is tartalmaznak fifíyelemre méltó mennyiséííhoii

loUliííázt. Ifíy 1)1. a Hortohá^yon, ahol lát)—ISO m mély fúrásokkal

is már napi pár száz köbméter föhlifíázt sikerült eddifí feltárni.

Mindezekben az akkumulációs szintekben azonban az eddig

feltárt földigázok nem száraz, hanem oldott állapotban vannak je-

len az Alföld altalajában.

A mellékelt táblázatban — egy régebbi tanulmányom nyo-

mán — az Alföld nevesebb gázos kutai közül egy párnak idevonat-

kozó adatait mutatom be:

Fúrás

Vizadó réteg

mélysége

m-ben

Hozam 1 percben Kifolyási

böfok

C*’-ban

A gáz kezd
kiválási

mélysége

m-ben

A vizadó

réteg vizé-

nek telí-

tettsége

1^0-ban
VÍZ szabad gáz

Szeged 929-913 600 27 75 51 18.35 3
Szolnok 872 8—877.8 600 152.6 53 103 12.7

Püspökladány 277.4 262 50 24.5 58 23.6

Mezhegyes 466-471 86.7 36.6 35 147.5 30.6

Debrecen I. 900—1000 1150 1560 65 570 58
Hajdúszoboszlói. 1020—1090 1600 2570 73 699
Karcag I. 626—1186 2500 2784 56 458

UtU III II#
. QQ ^

.ynnatk o“-0

Nagyhortobágy IV. 145.1—182.6 144 94 18 178 100

Ebbl kitnik, hogy szabad gáz — egyetlen egy fúrástól, a

nagybortobágyi IV. számútól eltekintve — a vizetadó rétegek mély-
ségében még nincsen. A termelcsoben felfelé mozgó vízbl a gáz
csak jóval magasabban kezd kiválni. A rétegekben a víz gázzal

telítetlen. Telítettségi fokuk tág határok között ingadozik.

Ez a körülmény rendkivül fontos a tiszántúli földigázok meg-
ítélése szempontjából, amennyiben természetesen kihatáUsal van
úgy a gázkutatásnál követend módszerekre, mint a gáztermelésre
is.

IMint ismeretes a szénhidrogénkutatásoknál általában az ame-
rikai S t e r r y Hunt által 1861-ben felállított antiklinális teóriá-

ból indulunk ki, amely Európában a leobeni bányászakadémia vi-

lághír tanára, H o e f e r nyomán 1876-óta terjedt el s melyet ha-
zánkban különösen B ö c k h Hu gó, B ö h m Ferenc és Pávai
Vájná Ferenc propagált. Segítségével tárták fel pl. az erdélyi

földigázt is. Az antiklinális teória lényege, hogy a sós víz, a kolaj
és a földigáz egy meggyrt rétegsor porózus tagjában fajsúly sze-

rint elrendezdve fog felhalmozódni. Azaz egy antiklinális kresz-

tális, biábi részén helyezkedik el a legkisebb fajsúlyú gáz, a szár-

nyakban az olaj és a vápákban, a szinklinálisokban, tehát a leg-

mélyebb helyeken a legnehezebb fajsiílyú, a sós víz. Ezen alapszik
a földigáz felkutatására kidolgozott valamennyi, úgy geológiai,

mint geofizikai eljárás, melyek mindegyikével ezen szerkezeti ele-

mek, nevezetesen: a braehiantiklinálisok vagy dómok és esetleg a ma-
gasabban maradt rögök kinyomozására törekszenek. Az Alföld eddig
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megismert rétegsorában azonban, mint láttuk, nincs szabad, csak

vízben elnyelt gáz. Ilyen állapotban a gáz önnálló mozgásra lé-

nyegileg képtelen. A gáz tehát csak a vízzel együtt híg-vizes oldat

módjára fog mozogni.

Miután itt a víz és a gáz nem szerepelnek mint önálló fázi-

sok, hanem csak mint oldatok, az antiklinális-teória és a belle
sarkadt kutatási módszerek alkalmazhatósága az alföldi vizes földi-

gázok esetében ersen problematikus, st még az is kérdés, hogy
egyáltalán tekintetbe jöhet-e!

Az ez irányban már régóta tervezett vizsgálatok befejezése

után erre a kérdésre alkalomadtán még vissza szeretnék térni.

Fentiekbl következik továbbá, hogy gázt termelni az Alföl-

dön csak oldószerével, a vízzel együtt lehet.

A gázos artézi kutak természetrajza azonban lényegesen el-

tér a közönséges artézi kutakétól.

Ahhoz, hogy valamely artézi kút meginduljon, illetleg, hogy
tartósan üzemben maradjon, szükséges, hogy a rétegnyomás ele-

gend legyen a sztatika!, tehát a csben lév vízoszlop okozta ellen-

állás, valamint a dinamikai, tehát a mozgás szülte (súrlódási, gyor-

sulási, örvénylési stb.) ellenállások legyzésére. A csben lév víz-

oszlop, tehát mint mozgást gátló körülmény szerepel.

A csben lév vízoszlop mozgástgátló hatása azonban csökken,

ha a csbe szabad gázbuborékok kerülnek, pl. olykép, ha a mélyben
uralkodó nagyobb nyomás mellett oldott állapotban lév gáz a víz-

zel együtt a magasabb régiók kisebb nyomása alá kerülve ott ki-

válik. A szabad gáz mintegy fajsúlyt ritkitóan hat a vízoszlopra.

Hatása annál fokozottabb lesz, mennél kevésbbé engedjük a víz elé

sietni. Kisebb fajsúlya következtében ugyanis a gáz a víz hátra-

hagyásával is elre, felfelé igyekszik a csben. Nagy átmérj cs
esetében — a kisebb mozgási elle-nállások -révén — a gáz elre-

sietési sebessége jobban érvényi’e jut, mint szkébb cskaliberben,

ahol viszont a gáz a vizet éppen ezért jobban felritkítja. Ez vég-

eredményben a kút sztatikái ellenállásának csökkenésére s ezzel

nagyobb vízsebességhez és vízhozamokhoz vezet. Ezen alapszik a

gázos kutak sajátságos csövezés! módja is. Ezeknél ugyanis azért,

hogy nagyobb víz- és gázhozamokat érjünk el, a bélé*scs fels

szakaszát — azt tehát, ahol a legintenzívebb a gáz kiválása és ex-

panziója — le szoktuk szkíteni.

Tekintettel azonban arra, hogy a csszkítéssel nemcsak a

sztatikái ellenállások csökkenése, hanem egyben a dinamikaiak nö-

vekedése is jár — az oi)timális hozamokat annál a csszkítésnél
nyerjük, amelynél a fenti két ellenállás-váltiozás különbségébl
adódó összellenállás-csökkenés a legnagyobb lesz.

A gázos kutaknak még egy gyakorlatilag fontos tulajdonsá-

gát kell itt röviden érintenem. Addig ugyanis, míg a közönséges

artézi kút teljesítmény-görbéjét Q f (h) viszonyban egy egyenes

képviseli — vagy a dinnnikai ellenállásokat is figyelembe veve
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i'<íy {íyoiifíón parabolikus {íörbo eííyik ájía — addig a gázos kutak-

nál ez egy kulmináló görbe. ,

Ebbl viszont következik, hogy míg a közönséges artézi kutak

hozama — az ellenállások fokozatos növekedésével pl. a kifolyó

n.vilás emelésével — fokozatosan nulláig esökkenthet, addig a gá-

zos kutak közül legalább is azoknál nem, amelyek esuk gáztar-

talmuk révén pozitivek. Tudniillik e gázos kutak mindegyikének

van egy legkisebb teljesítménye, amelynél kevesebb vizet és gázt

nem tud szállítani. Ha az ilyen kutak hozamát egy bizonyos, kutan-

ként változó, de egyben jellemz érték alá szorítjuk, a kút szabad

kifolyása megsznik és csak költséges eljárásokkal: szivattyúzás-

sal, komresszorozá.ssal stb. indítható meg újra.

Az elmondottakban a gázos artézi kutak két gyakorlatilag

is legfontosabb tulajdonságával ismerkedtünk meg. Az egyik, hogy

megfelel csövezéssel, eúszkítéssel hozamukat bizonyos határon

belül fokozni lehet, a másik, hogy ezek a kutak épi)cn gáztartalmuk

révén, igen érzékenyek az ellenállás, pl. kifolyónyílás magasságának
vá 1 1zta tásáva 1 szemben

.

A gázos kutak utóbbi sajátosságán egy rendkívül érdekes

gázgeológiai tünemény alapszik. A Hortobágy ról jövet a Nyirség

lábánál a gázos kutak egyszerre eltnnek, jól lehet ez a vonal sem
sztratigrafiai, sem tektonikai határt, de még a földalatti gázmez-
nek határát sem jelzi. Hisz miként pl. a debreceni kincstári mély-

fúrások igazolták, a földigázmez még a Nyirség löszplatójának

nyugati része alá is Inizódik. A terület látszólagos medd voltának

oka egyedül a morphológia, a magasabb térszín hatására vezetend
vissza. Állandó jelleg s nagyobb mennyiség, tehát könnyen ész-

revehet gázömlések tudniillik csak állandó vízszolgáltatással bíró,

elssorban tehát ])ozitív, vagy nagyobb teljesítmény negatív ar-

tézi kutakból lehetségesek. Ilyenek hiányában természetesen szá-

mottev gáztermelés sincsen.

Ami az alföldi gázos kutak gázszolgáltató k3])ességét illeti,

arra vonatkozólag a legtöbb felvilágosítással a karcagi, hajduszo-

boszlói és debreceni kincstári fúrások szolgálhatnak. Ezek a kutak
fképp fels pannonkori rétegekbl, kereken 500 és 1200 m között

váltakozó mélységbl, a sós hévizeken kívül, egyenként napi 2000

—

3600 m^ gázt szolgáltatnak, melynek CH 4-tartalma átlag 85—95 térf,

% -között ingadozik, helyenként azonban csaknem a 100 százalékot is

eléri. A tiszta methán ftértéke kereken 9500 Kal/m^. E kutakból
termelt földigáz átlagos ftértéke — a CH^ tartalomnak megfele-

H'en 8000—9030 Kai. között váltakozik és kb. 3/4 liter benzinének
felel meg. Egy m® gáz kereken 2.5 hasznos lóert képvisel s így e

kutak teljes gázmennviségének felhasználásával egyenként 200—365

hasznos lóert kifejt gázmotorok tarthatók éjjel-nappal 'üzemben.

Érdekes, bár inkább csak tudományos jelleg eredmények vár-

hatók azoktól a vizsgálatoktól is, amelyek jelenleg Lóczy Lajos
igazgató ösztönzésére a m. kir. Földtani Intézet vegyilaboratóiáu-
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mában folynak s amelyeknek célja a ritka gázelemeknek, neveze-

tesen hélium-nyomoknak a kimutatása ezekben a földigázféleségek-

ben.

A gázos kutak élettartamára vonatkozó adatgyjtéseim még
nincsenek lezárva. Itt e kérdéssel kapcsolatban mindössze annyit

kívánok megemlíteni, hogy az Alföldön több, 30—40 éves ilyen kutat is

ismerek, st a püspökladányi MÁV állomáson létesült els gázos

artézi kiit 60 év után is üzemben van még, bár azóta negatívvá

lett. E kutak élettartama nemcsak a vízhozam függvénye, amennyi-
ben számos kúton végzett méréseim szerint ezeknek a gázhozama
idvel a vízhozam-apadást meghaladó mértékben csökken. Rend-
szeres mennyiségi mérések bevezetésétl e téren igen fontos adato-

kat várhatnánk!

Ezekben voltam bátor röviden összefoglalni és bemutatni azo-

kat a fbb szempontokat, amelyekbl a tiszántúli és .általában az
alföldi földigázkérdés megítélésénél ki kell indulnunk. Az utolsó

egy-két évtized e téren is határozott fejldést mutat, bár — miként
láttuk — még igen sok a megoldatlan kérdés. Ezeknek a felisme-

rése után azonban talán nem bizonyul már hiúnak ama reményünk,
hogy a magyar geológusok és az alkalmazott geológia mveli, a
magyar bányászok és technikusok ezeket a problémákat is csak-

hamar meg fogják oldani, a maguk dicsségére és reméljük hazánk
javára.

III. TÁRSULATI ÜGYEK.

1. Jegyzkönyv

a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. március 6-án, szerdán délután
5 órakor tartott ünnepi, — majd az utána következ szakülésérl.

Elnök: Papp Károly egyetemi ny. r, tanár. Megjelentek:
Bartkó Lajos, Bényi M. Borbála, Bodolai Margit, Bogscli László, Böhm
r renc, l:tuüay György. i.»enes mana, uiÍLnch iVlana, Emircdy Endre,
Erdélyi .lános, Falb Mária, Pallér Gusztáv, Fekete Jen, Fekete Zoltán,
Fülöp Mária, Golenkó Zelma, Göticzy Pál, Görgényi András, Horusitzky
Ferenc, Horusitzky Henrik, Jablonszky Edit, Jakóby László, Jaskó
Sándor, Jugovics Lajos, Kaczamler István, Kiss Ijaszló, Kocli Sándor,
Kulhay Gyula, Kulhanek Jobanna, Legeza Ilona, vitéz Lengyel Endre,
Lóczy Lajos, Magyar Kálmán, Majer István, Majzon László, Novosze-
lényi Éva, Noszky Jen, ifjú Noszky .Ten, Papp István, Papp Simon,
Pantó Gái)or, Patscli György, Péchy Borbála. Pékár Gyula, Rilimer
László, Rozlozsnik Pál, Schmidt Eligius, Sík Károly, Schréter Zoltán,
Stecker Margit, Sümcghy .József, Szalay Tibor, vitéz Szappanos .Tonö,

Szebényi Lajos, Szentes Ferenc, Sztrókay Kálmán, Szurovy Géza, Ta-
káts Tibor, 4’avy Lajos, Tárnok Helga, Teh'gdi Rólb Károly. Törs
László, Vajk Raul, Vankorszky Elek, Vecsey György, Vígh Gyula, Vi-

tális István, Vitális Sándor, Vitális Sándorné, Vörös Irén, Wein
György, Zsigmondy Hugó, Zsivny Viktor társulati tagok es számos
vendég.
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1. P a p p Károly elnöki beköszöntjében inegeinlékczik vitéz

Horthy Miklós Kormányzó Ür Öfniéltósága orszaglasanak hnsz-

éves íordulójáról, s azután a !H) éves Társulat történetének tniozzana-

tait ismerteti, beköszöntjének magyar szövege jelen füzetünk 77—

oldalain, német fordítása a 135—142 oldalakon olvasható.

2. Az ezután következ szakütésen S e h m i d t E 1 i g i u s Róbert
egyetemi magántanár geológus „A Tiszántúl földiyázos artézi kútjai-

ról“ értekezett.

Ilr. S e h m i d t E 1 i g i u s Róbert eladásában a tiszántúli

földigáz kérdés mai állását ismertette. A szénhidrogénképzdés paleo-

geográfiai, biológiaj és geoehemiai körülméuyeiuek rövid vj'izolása után

az anyaközet, a migráció és az akkumuláció kérdésével foglalkozott.

Az anyakzot kritériumainak rögzítése után a paleozoos rétegsortol

fel egészen a harmadkorí rétegekig részletesen kifejtette, hogy mely

rétegek azok, amelyek a tiszántúli földigáz szempontjából tekintetbe

jöhetnek. A földigáz vertikális és horizontális elterjedésének kérdésé-

nél rámutat azoknak a vetrendszereknek a szerepére, amelyek alap-

hálózata már a kárpáti hegyképzdés során alakult ki a bels magyar

medence csoportban. Ennek illusztrálására bemutatja a tiszántúli

földigáz mezkrl felvett legújabb térképet, amely mindenütt ezeknek

a tektónikai irányoknak a nagy szerepét sejteti. A földigáz akkumu-

lációs szintjeiként a középs és fels oligocén kori, a mediterrán, a

szarmata és fként a pannon porózus rétegsort emeli ki. Kisebb gáz-

elfordulások azonban a pleisztocénben is ismeretesek. Hangsúlyozza,

hogy az Alföldön eddig, kevés kivételtl eltekintve, csak vízben oldott

földigázt sikerült feltárni. Ilyen gázt termelni csak oldószerével, a víz-

zel együtt lehet. Ezzel kapcsolatban ismerteti a közönséges és gázos

artézi kútak eltér természetrajzát és rámutat arra is, hogy az anti-

klinális teória alkalmazhatósága a hígvizes földigázok esetében prob-

lematikus. Végül az alföldi gázos artézi kútak gázszolgáltatóképességé-

rl és élettartamáról szólt.

Értekezése egész terjedelmében jelen füzetünk 109—120. oldalain

jelent meg. a TV. táblabeli térképpel' és a 10. ábracsoporttal magyarázva,

míg német fordítása a 145—156 oldalakon olvasható.

Hozzászólások.

a) Pávai Vájná Ferenc örömmel hallgatta Schmidt
E 1 i g i u s eladását, amelyben kiváló tagtársunk a kárpáti hegyképz
erk hatására felgyürdött lánchegység-részleteket fejtegette. A deb-

receni és hajdiiszoboszlói kincstári mélyfúrások, amelyeket több más
mélyfúrással együtt felszólaló tzött ki, felfogását igazolják, s örvend

annak, hogy évtizedek óta hangoztatott elmélete lassankint útat tör a

fiatalabb geológus nemzedék körében is.

b) Lóczy Lajos dr. hangsúlyozza a békési gázterület fontos-

ságát a hazai szénhidrogénkutatás jövje szempontjából. Különösen
jelents e terület azért, mert földi gázai magasabb szénatomszámú
szénhidrogéneket, tehát petróleum-gázokat is tartalmaznak. Folyik e
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gázok vizsgálata héliumtartalmukra vonatkozólag is. A hélium az alap-

hegységhl, a petróleumgázok a paleogénbl származhatnak. A Föld-

tani Intézet is siilyt helyez a vetdéses struktúra kimutatására is,

melyre az eladó utalt. Sümeghy József dr. tanulmányai iparkodtak

a geotermikus grádiensekbl errevonatkozólag következtetéseket ki-

olvasni.

c) Elnök köszönti Schmidt Eligius rendes tag urat, aki mai
eladásában új oldalról mutatkozott be Társulatunkban. — Eddigelé

ugyanis kiváló tagtársunk inkább a fiirások technikai részével fog-

lalkozott, míg mai eladásában Alföldünk tektónikai viszonyaival kap-

csolatban a földi gázok eredetérl adott értékes megfigyeléseket. Ami-
dn Schmidt Eligius tagtársunkat köszönti, egyben köszönetét

nyilvánítja úgy az Eladó úrnak, mint L ó c z y Lajos, P a p p Si-
mon és Pávai Vájná Ferenc tagtárs uraknak magasszínvonahi

hozzászólásukért.

3. Dr. vitéz Lengyel Endre egyetemi magántanár: „Fajd-

félék (Tetraoninae) zúzókövei kzettani szempontból'' cím tanulmá-

nyát mutatta be.

Szerz több, mint 150 fajdféle izmos gyomrának zúzók-vizsgálati

eredményeit ismerteti. A zúzókszám fajtánként és nemenként válto-

zik. A hím egyénekben rendszerint több és nagyobb. Középérlék a

Tetrao urogallusnál 289, Lyrurus tetrixnél 140, Tetrastes bonasianál

68 drb. A zúzóknagyság 2—14 mm között ingadozik. A nagyobb szem-

csék szögletesek, a kisebbek legömbölyödöttek, gyöngyszerek. Táblá-

zatokba foglalta a ziizókövek szám és idszak szerinti megoszlását,

amibl két fperiódus bontakozik ki: 1. tél-tavaszi zúzókgazdag s 1

nyár-szi znzókszegény. Megállapítja, hogy bizonyos átlagméret és

szám megfelel a madár izmos gyomrának s azon túl nem emelkedik.

Ismerteti a kopás mecbanizmiisát s a jellegzetes ásvány- és kzet fajtá-

kat, melyeket az rlés elsegítésére következetesen igénybe vesz.

Következtetéseket von le a hegység, mint gyjtterület s a zúzó-

kminség összefüggésére. A kzetkopási kísérletek eredményei fel-

tnen megegyeznek a gyakorlati megfigyelésekkel. Végül biológiai

következtetéseket szr le az ösztönszer kzetválogatásra, a gyjtési

helyek felkeresésére, a zúzókövek kicseréldésének módozatára s az

izmosgyomor szortírozó képességére. Újszer, körültekint vizsgálatai-

hoz kzetesiszolatokat és fényképfelvételeket is készített.

3a. Elnök elismerését fejezi ki vitéz Lengyel Endre egye-

temi magántanár és fiskolai rendes tanár lírnak nagy fáradsággal

végzett munkája bemutatásáért. Emez eladás slénytani fontossága

akkor derülne ki, ha fosszilis fajd-félék kerülnének el a harmadkori

vagy negyedkori rétegekbl, ami nagyon is lehetséges. Elnök kiemeli,

hogy vitéz Lengyel Endre magántanár úr másfél éven át foglal-

kozott a fajdok zúzóköveivel. Hazai irodalmunkban ilyen irányban és

ilyen részletesen még senki sem vizsgálta a zúzóköveket. A kérdés

tehát egészen új irányú vizsgálódásokat ölel fel. Bár becses biológiai
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kövelk(‘zti>téseklu'z jutott, tamiliuáuy:i olsösorban mófris ásvány-kzot-

tani jt‘lloj>ü.

Elnök véfíiil im»í;köszönv(‘ a nafíy szálúban inofíjob'nt társulati

tajrok és voiuléííok érdekldését a szakülés tudományos niunkássáf>::i

iránt, az ülést bezárja.

2. Jcgyzökötiyv.

a jMairyarlioni Földtani Társulat 1940. áju-ilis hó 3-áu, szerdán délután

5 órakor tartott szakülésérl.

Elnök: Papp Károly, a földtan ny. r. tanára.
^Íoííjelentek : Hartkó Lajos, Ilofísch Láiszló, Buday (iyörfíy, Dorner
Inna, Ebényi (íyula, Emszt Kálmán, Endrédy Emire, Erdélyi .János,
Fekete Zoltán, (íedeon Tihamér, (Jyrffy Maíída, llefíedns Gyula, Jlo-
rusitzky Ferenc, Ilorusitzky Henrik, .Juf>'<)vics Lajos, Káposztás Pál,
Koeli Sándor, Krössy László, Kulbay Gyula, .Majzon laiszló, Mébi>s
Kálmán. Mottl Mária, idsebb és ifjabb Xoszky Jen, Pap]) Ferenc,
Pap]) Simon, Pávai Vájná Ferenc, Péja Gyz, Praszmén Ilona, líoz-

lozsnik Pál, Schréter Zoltán, Scberf Emil, Sík Károly, Sümejíby ,íó-

zsef. Szabii Tibor, Szentes Ferenc, Szeiiesházy Kálmán, Szinion Andor,
Sztrókay Kálmán, Takáts Tibor, Török László, Trcfíele Kálmán, Vajk
Kául, Vankovszky Gyula, Vifrh Gyula, Vitális István, Wein Györfíy,

Zsivny Viktor társulati tajrok és számos vendéfr.

Papp Károly elnök a következ beszéddel nyitja mcfí az ülést;

„I{?en tisztelt Szakülés!

Mieltt szakülésünk tárgysorozatára térnénk át, méltóztassék inef?en-

gedni, bosy röviden meg;emlékezzek arról a veszteseirrl, amely a ma-

Éíyar néppel rokon finn-nemzetet az orosz szovjet köztársaságfíal ví-

vott harcok során érte.

Az ali{>: 4 millió fnyi kis nemzet a 183 milliós orosz birodalom

hadsercfíét több mint 3 bónapijr feltartóztatta, azonban a múlt bó

közepén kénytelen volt békét kötni.

Tudvalev, bogy az ezer iá Orítzágn — Soinni — az 1809.-ik év

óta OroszorszáfTíral egyesített nag:y fejedelemség: volt, s a nagy-feje-

delem címet több mint száz éven át az Orosz Czárok viselték. A világr-

háború után 1918-ban önálló állammá alakult, amelynek területe

388.000 km--t tett ki. A múlt hónapban kötött békekötéssel elveszítette

területének 10 "í-át, g:azdaság:i és bányászati veszteség:e is 10 % körül

van. Lakosai közül a múlt háborúban 60.000 lélek veszett el; egyébként

az Orosz szovjetnek átadott területérl minden finn lakos eltávozott.

A Szovjetúniónak átadott területrl 480.000 ember tért vissza a mai
Finnországba.

Ha visszagondolunk régi hazánk veszteségeire, — amikor 20 év-

vel ezeltt országunknak csaknem 70 %át veszítettük, — ehhez képest

a finnek vesztesége aránylag csekélynek mondható, mindazáltal mély
szomori’isággal vesszük tudomásul a velünk rokon nemzet fiainak

szenvedéseit.

A finnek nemzeti geológiai intézete Helsinkiben, már az 1885 év
óta fennáll, s a következ 1886-ik évben a geológiai társulat is meg-
ersítik. — Az eladó szerint a Dunántúlra a helveciai idben érkezik
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alakult, az agrogeológiai osztály azonban csak az 1926-ik évben léte-

sült. Mind a három intézmény szakszer munkásságával és kiadvá-

nyaival az egész müveit világ elismerését kivívta. Geológiai kiadvá-

nyaik 22 kötetben a múlt évben már a 126-ik füzetnél tartottak. Sárga

szín füzeteiket mindig örömmel vártuk.

Bemutatom itt Finnországnak 2 geológiai térképét. A régebbi

még a Finn-nagyhercegség térképe 1910-bl, a nagyhír Sederholm

geológus alkotása, amely 1 : 2,000.000 mértékben Finnország prequa-

ternér viszonyait tünteti fel, tehát a tk. geológiai térkép.

A másik térkép már az önnálló finn állam idejébl 1929-bl szár-

mazik, s ez a világháború után a petsamói tengerparttal megnagyob-

bodott ország quaternér viszonyait ábrázolja, tehát aqrogeológiai

térkép, S a n r a m o müve.

Egy harmadik térkép az 1940. március 13-i békekötés folytán meg-

csonkított ország területét ábrázolja, amely körülbelül 350.000 km^-t

tesz ki.

Az elmúlt hónap végén Laitakari profsszor, a finn geológiai

intézet igazgatója körirattal fordult a nagyvilág geológiai intézmé-

nyeihez, amelyben a finn geológiai intézet veszteségeit feltárja.

Felkérem Zsivny Viktor magyar nemzeti miizeumi igaz-

gató urat, mint a finn viszonyok kitn ismerjét, hogy Laitakari
igazgató úr körleveleit ismertetni szíveskedjék.“

Zsivny Viktor választmányi tas erre felolvassa Laita-
kari Aarne egyetemi tanár, a Finn Geológiai Intézet igazgatója

1940. március havában kelt köriratát, amely német nyelven a világ

geológusaihoz szól. A finnlandi Helsinki (Bulevardi 29. sz.) Geologinen

Toimikunta Suomi nevét visel földtani intézet palotáját a szovjet-orosz

repülök szétrombolták, s ennek felépítésére az intézet igazgatója gyj-
tést indít a földkerekség geológusai között.

A Magyarhoni Földtani Társulat tagjai a finn geológiai intézet

felépítésére azonnal adakoztak.* A szakülés ezután áttér a tárgysoro-

zatra.

1. Elnök felkéri Dr. Szalai Tibor egyetemi magántanár geo-

lógust eladásának megtartására.

Szalai Tibor „A Dunántúli miocén" cím eladásában a

következket mondotta:

A Dunántúlon a miocén négy megkülönböztethet területet árasz-

tott el. Ezek: Az ÉK-i vagy várpalotai, a DK-i vagy mecseki, a DNy-i
vagy budafapusztai és a Ny-i vagy a Keleti Alpesekhez simuló terü-

let. — E területek faunája egymástól különbözik, az üledékek kiéke-

lödése pedig megfigyelhet, így tehát megállapítható, hogy e terüle-

tek a miocénben el voltak egymástól különítve. E felfogást az alap-

hegységbe lejutó, a miocént azonban nem harántoló fiirások is meg-

* A 106 pengnyi adományt Zsivny Viktor múzeumi igaz-
gató úr a finn követséghez juttatta. Az idközben Rómába áthelyezett
O n n i T a 1 a s finn követ Budapesten 1940. június 12-én kelt 2.125 sz.

magyar nyelv levélben köszönte meg a 106 pengnyi adományt.
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a uiiocén tender. Ez a traiiszfíresszió összhangban áll más tc'rülett'k

hasonló viszonyaival. Nevezotosen ekkor jut a mediterrán t'anna terü-

let kapesolatha a boreális t'anna területtel. Ekkor mélyül ki a kap-

csolat a perialpiu depresszión keresztül a bécsi medence és a nyiifíati

mediterrán terület között, llymódon tehát méj; a bnrdifíálienbcn szá-

razon állott hatalmas területek jutnak a tentrer uralma alá. Megindul

a boreális alakoknak dél felé való vándorlása. Ekkor jelennek mcíí

a boreális alakok a dnnántiíli belveeiai emeletben is. Fiíryelcrnrc

méltó azonban, bo};y kevés számú képviselvel tnnek fel s e tekin-

tetben is a dnnáutnli miocén sok basonlósáírot mutat az olaszorszáíri

viszonyokkal. M,efrállapítbató, bofíy a dunántúli miocén közelebb áll

az olasz, mint a franciaországi miocénhez, jeléül annak, bofry köze-

lebbi éfrbajlati és sföldrajzi viszonyokról van itt szó. Mejíjegyzi a

szerz, hogy az Olaszorszáfr felé irányuló sföldrajzi kapcsolatok irá-

nya ma még pontosan nem nyomozható. — következkben a szerke-

zeti viszonyokkal foglalkozva utal arra, hogy az anversienben a

Vörösvári—Nagykovácsi- és a Dorogimedence között kiemelked gát,

melyrl Ferenezi István számolt be, többé-kevésbbé a belvéciai

korig fennmaradt és elzárta a várpalotai területei a gáttól ÉK-re
húzódó tengertl. Az ids stájer kéregmozgás szynorogén sülyedóse

megszünteti e gátat, ugyanekkor a Mecsek területén is szynorogén

süllyedés lép fel és így mind két területre benyomul a belvéciai ten-

ger. — A fiatal stájer kéregmozgásnak is jelents nyoma van a

Dunántúlon. Nevezetesen id. Lóczy Lajos tanulmányából tudjuk,

hogy a Dunántúlon a mediterránban magashegység állott. E magas-
hegység jelenlétére id. Lóczy annak denudációs termékébl, a kavi-

csokból következtet. Az eladó a kavicsok rétegtani helyzetébl arra
következtet, hogy ez a hegység a fiatal stájer kéregmozgás hatására
emelkedett ki. — Végül megállapítja, hogy a szerkezeti változásokkal

áll kapcsolatban a dunántúli biotópok kialakulása épiígy, mint az is,

hogy a miocén csak a belvéciai korban jelenik meg e területen.

Szalai Tibor eladásához a következ hozzászólások, illet-

leg megjegyzések hangzottak el;

oj Pávai Vájná Ferenc dr. m. k. fbányatanácsos:

Az eladó sföldrajzi, slénytani és tektonikai megfigyelései

azt bizonyítják, hogy a Dunántúl a belvéciai idben is pásztás szer-

kezet volt. A középs miocénre vonatkozó, részletes megfigyeléseken

alapuló említett felfogás beleillik az általam már több alkalommal

kifejtett szerkezeti képbe. Eszerint az általam harmadik Alpes-kár-

páti közbens tömegnek nevezett medence geosynklinálisokból és

ezek közt fekv sibb szerkezet tagokból áll. E szerkezet a varisz-

kuszi idktl, mint látjuk a belvéciai korig, st tovább a harmadkor
végéig, illetleg a geodéziai és geofizikai vizsgálatok megállapításai

nyomán napjainkig követhet. Az üledékképzdés a szerkezethez iga-

zodik. így tehát, amint arra az eladó is utal, az üledékképzdés a

szerkezeti alakulások következménye. Megállapítható tehát, hogy a
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tektonikai viszonyok helyes felismerése szabja meg a hazai föld meg-

ismerésének útját.

h^Horusitzky Ferenc hozzászólása

;

Felteszi a kérdést, hogy azok a faunisztikus különbségek, me-

lyek alapján az eladó szárazföldi pásztákkal elválasztott különálló

tengeri szedimentációs területeket tételez fel, nem magyarázhatók-e

kielégíten az eltér fáeiesviszonyokkal? A dunántúli fúrások miocén

slirje, és a várpalotai—mecseki miocén fáciesei olymértékben elté-

rek, hogy értheten nem tartalmazliatnak közös faunaelemeket.

C;) Mottl M á r i a dr. a következket jegyzi meg:

Szapár-Jásdról Éhik Antracotheriurn cf. Valdenset ismertetett.

Ez a terminális bélyeg faj Sieber R. szerint a fels stampiai eme-

letre jellemz. Az aquitan emeletben Európában Anfhracotherium

már nincs, helyét Brachyodusok és Paleochoreusok foglalják el. Na-

gyobb valószínség szól amellett, hogy a szápár-jásdi Anthr.-os réte-

gek még az alattuk lév rupeliai agyagsorozathoz tartoznak.

f/JSchréter Zoltán hozzászólva az eladáshoz, megjegyzi,

hogy a várpalotai helvét emeletbeli állatvilág tanulmányozásánál ezt

a faunát érdekesen össze lehetne hasonlítani a herendi helvét képzd-
mények állatvilágával; ez a grundi jelleg állattársulás kissé eltér

amattól. A Magyar nyugati vasút építésénél találták Herenden egye-

bek mellett miocénünk legszebb csigafaját, a Pereiraea gervaisi V é z-t,

amely pl. Várpalotán eddig ismeretlen.

e) Szalai Tibor zárószavában válaszol Schréter és Horu-
sitzky F. hozzászólásaira. Megemlíti: van sok részletkérdés, amely-

lyel nem foglalkozik. Ezért nem tér ki pl. a Pereiraea Gervaisi-t is

tartalmazó Herend környéki rétegek tárgyalására sem. — A miocén

tenger határainak megrajzolását az üledékek kiékeldése nyomán esz-

közli. Ügy látja, hogy a Dunántiílon az üledékek kiékeldését a fúrá-

sok adatai nyomán sokszor teljes biztonsággal megállapíthatjuk. így
pl. a Tapolca és Balatonföldvár környéki 10 m vastagségú üledékek

a Várpalota környéki több 100 m vastagságú üledékek mellett arra

utalnak, hogy ezen a területen kiékeldés következett be. A várpalo-

tai terület határa tehát itt vonható meg. Szalai már eladásában
is utal a Földközi tenger-vidéki és a Dnnántúli helvetien hasonló

voltára, amibl a két terület sföldrajzi kapcsolataira gondol; azt

azonban, hogy a kapcsolatot megteremt tengerágak min irányokat

követtek, nem jelöli meg.

2. A második eladást Sík Károly dr. tartotta „Alföldi talaj-

szelvény felvételek"' címen, számos vetített kép bemutatásával.

Eladó bevezetésében ismertette a talaj felvétel és talajtérképe-

zés fontosságát tudományos és gyakorlati szempontból. Bemutatta a

talajszelvények vázlatos feltüntetésének fejldését a Treitz-féle 190'i

és 1903-ban megjelent Palicsi-tó környékének és Szeged vidékének

agrogeológiai térképein. Majd az 1935-ben megjelent S i g m o n d-féle

dinamikai talajtipus térképérl szólott és megemlítette a termelés-
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technikai talajtérképeket, amelyeknek magyarázó füzetében találjuk a

talajszelvényvázlatokat.

Ezután áttért eladó Alsodabas és Ráckeve 1 : 20.000 méret tér-

képlapjainak talajtani ismertetésére és 34 általa készitett, részben

szines fényképfelvételen mutatta be egyrészt a vidék arculatát, más-
részt az elforduló jellegzetes talajszelvényeket. Zárószavaiban baiifr-

súlyozta, hogy az egyes vidékek talajtani leirásánál nélkiilözbetetlen

néhány jó fényképfelvétellel kiegésziteni az elmondottakat, mert igy

feltétlenül mélyebb betekintést nyerünk a talajtani és növénytermesz-

tési viszony-okba, mintha csak puszta leirást aduidí.

3. A harmadik eladó Krös sy László megyetemi tanár-

segéd volt, aki „llernádzsadány környékének földtani viszonyai*' cí-

men tartotta Társulatunkban els eladását. (Az eladás teljes szö-

vege Közlönyünk jelen füzetének 83—105). oldalain jelent meg 5) ábrá-

val.) K r ö s s y L á s z 1 ó eladásához K u 1 b a y Gyl a dr. a kö-

vetkez szavakat fzte:

Örömmel hallotta K ö r ö s s y eladását, melyet a legnehezebb id-
ben. még a cseh megszállás alatt kezdett vizsgálatairól bemutatott.

Területen a Hátbegységbez nagyon hasonló viszonyokat talált. Az em-
lített Phrygnmdhim maradvány arról tanúskodik, hogy a szarmata
tenger ekkor már csaknem kiédesedett.

Elnök a magas színvonalú hozzászólásokat lezárva, köszönetét
mond S z a 1 a i Tibor, Sík Károly és K ö r ö s s y L á s z 1 ó el-
adó uraknak, valamint a hozzászólásokban résztvev összes tagtárs
uraknak, s megköszönve a tagok szíves érdekldését a szakülés tár-

gyai iránt, az ülést berekeszti.

3. Jegyzkönyv.

a Magyarhoni Földtani Társulat választmányának 1940. március hó
6-án tartott ülésérl.

Elnök : P a p p Károly.
Jelen voltak: Horusitzky Henrik szakosztályi elnök, Telegdi Kóth Ká-
roly másodelnök, Horusitzky Ferenc elsötitkár, Bartkó Lajos másod-
titkár, Ascher Kálmán pénztáros; továbbá Böhin Ferenc, Fekete Jen,
Lóczy Lajos, Noszky Jen, Papp Simon, Rozlozsnik Pál, Scbi-éter Zol-
tán. Sümegby József, Sztrókaj' Kálmán. Vígh Gyula. Vitális István,
Zsivny Viktor választmányi tagok. — Távolmaradásukat kimentették
Emszt Kálmán és Pávai Vájná Ferenc választmányi tagok.

Elnök az ülést megnyitva, a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri

Lóczy Lajos és Rozlozsnik Pál választmányi tag urakat.

1. Elnök amidn az 1940 február 14-i közgylés határozata alap-

ján az elnöki tisztséget elfoglalja, iigy a maga, mint elnöktársa és

a titkárok nevében kéri az igen tisztelt Választmánytól a tisztikar

támogatását. A tisztikar megbízatása csak az 1940-ik polgári évre

szól, minthogy a három éves ciklus a következ évi közgylé.sen jár

le, amikor a tisztikar és a választmány tagjainak választása együtie-

sen történik.
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Elnök bejelentését a választmány egyhangúlag tudomásul veszi.

2. Elnök ezután a lemondott Elnök urak kitüntetése ügyében a

következ javaslatot terjeszti el:

V e n d 1 Aladár megyetemi tanár lir Öméltósága 8 éven ke-

resztül viselte az elnöki tisztséget, olyan fáradhatatlan buzgalommal,

hogy mindannyian fejet hajtunk mködése eltt. Ugyancsak nagy
elismeréssel szólhatunk Liffa Aurél másodelnök iir Öméltóságá-

ról, aki bámulatos szorgalommal és szeretettel az 1923. év óta viselte

a másodelnöki tisztséget, tehát Mauritz Béla és Vendl Aladár
elnök urak mellett 17 év óta egyfolytában mködött. A legnagyobb

kitüntetés, amelyet Társulatunk adhat, a tiszteleti tagság. Erre nézve

Alapszabályaink 13 §-a olykép intézkedik,' hogy a tisztöTeti 'tágok

ajánlását november hó 1-ig kell az elnökséghez írásban benyújtani, s

azután a választmány terjeszti az ajánlást a közgylés elé. Elnök in-

dítványozza, hogy úgy Vendl Aladár, mint Liffa Aurél
Öméltóságáik tiszteleti taggá való ajánlását- már a mai ülésünkön

javasoljuk s az ajánlás részleteinek kidolgozására kérjük fel M a u-

r i t z Béla tiszteleti tag és Telegdi Róth Károly másodelnök

Tirakat.

Elnök javaslatához a Választmány egyhangúlag hozzájárul.

3. Elnök hálás köszönettel adózik Papp Ferenc elsötitkár

úrnak, aki a ftitkári tisztséget az 1934-ik év óta viselte, s aki a Tár-

sulatnak úgy anyagi, mint szellemi felvirágoztatása körül kiváló

érdemeket szerzett. Ftitkári tisztségének egyik maradandó érdeme a

Földtani Értesít új folyamának megalapítása 1936-ban, amely immár
négy évfolyamával bebizonyította életrevaló, szükséges voltát.

Papp Ferenc volt elsötitkár úr érdemeit közgylésünk

már is jutalmazta azzal, hogy öt választmányi taggá választotta.

Elnök bejelentését az ülés egyhangúlag helyesli.

4. Elnök jelenti, hogy a február íi-i választások folyamán a

választmányi tagsági helyek közül megüresedett még egy hely,

amelyre mint legtöbb szavazatot nyert jelöltet, javasolja Vendl
Aladár volt elnök úr behívását

Elnök javaslatára az ülés úgy határoz, hogy a megüresedett

helyre meghívja Vendl Aladár volt elnök urat.

.0. Elnök jelenti, hogy Társulatunk Hidrológiai Szakosztálya,

Weszelszky Gyula elnök lemondása után egyhangúlag H o r u-

sitzky Henrik tagtársunkat választotta meg szakosztályi elnö-

kül a triennium hátralev 1 évére.

Minthogy Alapszabályaink 20 ^-alapján a szakosztály elnöke

hivatalból tagja a választmánynak, azért Horusitzky Henrik
szakosztályi elnök urat már a mai választmányi ülésre meghívta.

Fllnök köszönti a szakosztályi Elnök urat, s munkásságára a jó Isten

áldását kéri.

5a. Elnök kéri a szakosztályi Elnök urat, hogy a Hidrológiai

Szakosztály ügyeirl a jöv ülésen jelentést tenni szíveskedjék.
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G. Elnök jelenti, hogy Alapszabályaink 23 '§-a alapján a választ-

mány évcnkint pénztárost választ. Elnök kéri a jelenlev Ascher
K á 1 m á n megyetemi gazdasági igazgató urat, hogy eme nehéz

tisztséget továbbra is elvállalni szíveskedjék. Alapszabályaink 24 §-a

alapján a pénztáros rzi a Társulat vagyonát s teljesíti a rizetések-et

az elnöktl és titkártól ellenjegyzett .számlákra. Minthogy az elmúlt

évtizedekben a pénztárat tulajdonkép a titkárok kezelték iigy az

anyatársulatban, mint a szakosztályban, s minthogy most a csonka

év nehéz gazdasági viszonyai között a megválasztott tisztikarnak

fokozott éberséggel kell a pénzügyek felett rködnie, azért arra kén
a pénztáros urat, hogy a takarékkönyveket és a nagyobb összegeket

a pénztárban rizze; míg a titkár urak csak kisebb, mondjuk 200 pen-

gig terjed összegeket tartsanak maguknál az apróbb kiadások fede-

zésére. Havonkint egyszer azután a nagyobb számlákat a pénztáros

úr fizesse ki. Ilymódon eleget tennénk Alapszabályaink rendelkezé-

sének, s emellett társulatunk mozgékonysága, fürgesége sem gátoltat-

nék.

Elnök javaslatára az ülés pénztárosnak egyhangiilag Ascher
Kálmán megyetemi gazdasági igazgató urat választja meg, aki

a megválasztást elfogadja.

7. Elnök kéri a választmányt, hogy boldogult T i m k ó Imre
kartársunk síremlékének fölállítása céljából gyjtést engedélyezni

szíveskedjék. Ugyanis a Boldogult családja nincs olyan helyzetben,

hogy díszesebb síremléket állíthatna a családfnek, s így Társula-

tunkra hárul a feladat a síremlék felállítására.

Elnök javaslatára a Választmány elhatározza, hogy boldogult

Timkó Imre választmányi tagunk siremlékének költségeire gyj-
tést indít.

8. Elnök jelenti, hogy megkeresés érkezett a kir. magyar. Ter-

mészettudományi Társulattól. Ugyanis a svábhegyi Xormafa és a

báró Eötvös lit között lev területen öröklakásos szállodát terveznek,

amely tönkre tenné a gyönyör kilátást és akadályozná a turistákat

s üdülket pihenésükben. A Természettudományi Társulat választmá-

nya a Természetvédelmi Törvény alapján kéri a Xormafa vidékének

védetté nyilvánítását s így a szállodai épitkezés tervének elutasitását.

A választmány a javaslathoz egyhangúlag hozzájárul.

9. Elnök felkéri a m. k. Földtani Intézet jelenlev igazgatóját:

Lóczy Lajos választmányi tag úr Öméltóságát, hogy a Földtani

Közlöny számára az intézet hivatalos közleményeit idközönkint át-

adni szíveskedjék.

Ugyancsak kéri a Választmány azon tagjait, akik egyéb állami

intézmények és minisztériumok vezet állásait töltik be, továbbá az

Eurogasco igazgatóját, hogy idközönkint azokról a kutatásokról,

amelyek közzétételét egyéb magasabb érdekek nem tiltják el, közlé-

seiket a Földtani Társulat titkárságának átadni szíveskedjenek, hogy
ezeket részben a Földtani Közlönyben, részben a Földtani Értesít-

ben közölhessék.
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10. Kapcsolatban ezzel Vigh Gyula választmányi tag lir kéri

a szerkesztséget, hogy a Földtani Közlönyben állitsa vissza a könyv-

ismertetéseket, miként az régebben volt.

A javaslatot a Választmány egyhangúlag elfogadja.

11. Elnök kéri Vitális István választmányi tag úr Ömél-

tóságát, hogy a múlt héten megjelent „Magyarország szénelforduld-

sai“ cím nagy munkájával kapcsolatban. Társulatunkban népszer
eladó estélyt tartani sziveskedjék.

A Választmány Vitális István egyetemi tanár úrnak be-

jelentett eladását köszönettel fogadja.

12. Ftitkár jelenti, hogy rendes tagul jelentkezett Jakóby
L á s z ló, a M. Bányászati és Kohászati Egyesület ftitkára. A választ-

mány illusztris kartársunkat egyhangúlag rendes taggá választja.

Elnök megköszönve a Választmány tagjainak huzgó mködé-
sét, az ülést berekeszti.

Kelt Budapesten, 1940. március 6-án

Hitelesitik: Lói tóm.

Lóczy Lajos és Rozlozsnik Pál Dr. Papp Károly
vál. tagok. elnök.

4. Jegyzkönyv.

a Magyarhoni Földtani Társulat választmányának 1940. április 3-án

tartott ülésérl.

Elnök: Papp Károly.
Megjelentek: Böhm Ferenc, Emszt Kálmán, Fekete Jen, Koch Sándor,
Noszky Jen, Papp Ferenc, Papp Simon, Pávai Vájná Ferenc, líozlozs-

nik Pál, Schréter Zoltán, Sümeghy József, Sztrókay Kálmán, Takáts
Tibor, Vigh Gyula, Vitális István, Vizer Vilmos, Zsiyny Viktor vá-

lasztmányi tagok, Horusitzky Ferenc ftitkár, Bartkó Lajos másod-
titkár. — Távolmaradásukat kimentették Lóczy Lajos és Vendl Aladár
választmányi tag urak.

_ , .

Elnök üdvözölvén a szép számmal megjelent választmányi tag

urakat, az ülést megnyitja, s az ülés jegyzkönyvének hitelesítésére

felkéri Pávai Vájná Ferenc és Schréter Z o 1 t.á.n választ-

mányi tag urakat.

1. Elnök jelenti, hogy az 1934. március 6-i választmányi ülés

határozata alapján felkérte Vendl Aladár volt Elnök urat, hogy a

Választmányban megüresedett tagsági helyet elfoglalni szíveskedjék.

Eme felkérésre Vendl Alá d á r megyetemi tanár úr Öméltósága

kijelentette, hogy a választmányi tagsági helyet örömmel elfogadja s a

társulatot a jövben is készségesen támogatja. A Választmány Vendl
Aladár úr elhatározását örömmel tudomásul veszi, s Ígért támoga-

tásáért elre is köszönetét mond.

2. Elnök jelenti, hogy Telegdi Róth Károly másodelnök

úr 1940. március 7-én kelt levelében másodelnöki tisztségérl lemon-

dott. A lemondás indokolásául azt írja, hogy a februári közgylésen

történt puccs-szerü választást, amely a választmány által jelölt tiszti-
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kar loíínafryobb részét inoirbiiktatta, semniikópen sem helyeselte. Hoíry

közvetlenül a választás lezajlása után nem mondott le, annak oka

csupán az volt, hcfry az új tisztikarból volt az efryetlen, akit a vá-

lasztmány is jelölt, és a közfíyülés is mefíszavazott, tehát liíry érezte,

hogy osztatlan bizalom emelte az alelnöki tisztségbe. A tegnapi vá-

lasztmányi ülésen azonban arról gyzdött meg, hogy az új vezetség

nem mindenben helyesli a régi tisztikar gesztióit, amelyekért pedig

mint a régi választi.nány volt tagja, maga is felelséggel tartozik.

Ilyen körülmények között lehetetlenné válik számára az új vezetség-

gel való bens együttmködés, annál is inkább, minthogy ma is min-

denben azonosítja magát a lemondott tisztikar gondolkodásmódjával

és tetteivel.

Telegdi Kóth Károly úr szóbanforgó levelére az elnök a

ftitkárral együttesen kifejtette, hogy az új tisztikar a legnagyobb

elismeréssel nyilatkozott az elz tisztikar munkásságáról, amit az

új elnök elz elnöktársa eltt élszóval is hangoztatott. Az új tiszti-

kar tehát kérte Telegdi Kóth Károly urat, hogy lemondását

visszavonva, nagybecs mködését Társulatunk javára továbbra is

folytassa.

Felszólításunkra 1940. március 18-án kelt levelében Telegdi
Kóth K á r o 1 y úr azt válaszolta, hogy lemondását véglegesnek

tekintsük.

3. Elnök jelenti, hogy Telegdi Kóth Károly úrnak végle-

ges lemondása miatt, a másodelnöki állás betöltésérl gondoskodnunk

kell. Erre nézve két mód áll rendelkezésünkre.

a) Az egyik mód az, hogy az 1940. február 14-i rendes közgy-
lésen legtöbb szavazatot nyert jelöltet kérjük fel a másodelnöki tiszt-

ség elvállalására. A jegyzkönyv szerint dr. Liffa Aurél az elnöki

tisztségre 22 szavazatot, a másodelnöki tisztségre 12 szavazatot kapott.

Tehát a mélyen tisztelt választmány felkérheti Liffa Aurél Ömél-

tóságát, hogy a csonka évre a másodelnöki tisztséget elvállalni szí-

veskedjék.

b) A másik mód az, hogy a másodelnöki tisztség betöltése cél-

jából rendkívüli közgylést hh'junk össze. Ebben az esetben, mint-

hogy az els közgylés elre láthatólag nem lesz határozatképes, ezt

szaküléssel társítjuk, s az utána ülésez választmány jelöli ki a má-
sodelnöki tisztségre vállalkozó szakférfiakat. A második rendkívüli

közgylés azután tekintet nélkül a megjelent tagok számára, a vá-

lasztmány által jelölt tagok közül megválasztja a másodelnököt.

Pávai Vájná Ferenc és Vitális Ist v.á n választmányi

tag urak hozzászólása után, az ülés úgy határoz, hogy elször az els
módon kísérli meg a másodelnöki tisztség betöltését, tehát meghívja

Liffa Aurél tagtársunkat a másodelnöki tisztség elvállalására.

4. Takáts Tibor úr, a Hidrológiai Szakosztály titkára a kö-

vetkez jelentést terjeszti el a Hidrológiai Szakosztály pénzügyeinek

kezelésérl és jelenlegi állapotáról:
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„Mélyen tisztelt Választmány!

A legutóbbi választmányi ülésen szóbakerült a Hidrológiai

Szakosztály pénztári ügykezelése. Tekintettel arra, hogy a múlt ülé-

sen — legnagyobb sajnálatomra — nem lehettem jelen, nem volt

módomban a Szakosztály pénztárának ügykezelésérl és jelenlegi álla-

potáról azonnal tájékoztatást adni. Legyen szabad tehát most a kért

felvilágosításokat elterjeszteni.

A Szakosztály ügyrendjének 9., illetleg 11. paragrafusa értel-

mében a Szakosztály pénztárát a szakosztályi elnök mindenkori ellen-

rzése mellett a Szakosztály titkára kezeli. A Szakosztálynak tehát

külön pénztárosa nincs.

A Szakosztály pénztári könyvét minden év végén lezárjuk és az

évi forgalmat a Szakosztály tisztviselivel egyidben megválasztott

pénztárvizsgáló bizottság tagjai okmányok alapján tételrl-tételre

ellenrzik. A pénztárvizsgáló bizottság jelentését az évzáró ülésnek

elterjeszti. A Sz^akosztály pénztári forgalmáról minden évzáró ülésen

a titkár pénztári kimutatásban beszámol.

A Szakosztály jövedelmét javarészben a Hidrológiai Közlöny
kiadására fordítja. A Közlönyben közölni óhajtott cikkek közlés eltt

kézirat alakjában a Szakosztály választmánya elé kerülnek. Közlésre

csak abban az esetben kerül sor, ha a választmány a kérdéses cikket

úgy tartalmilag, mint anyagi fedezet szempontjából közlésre elfogadja.

A Hidrológiai Közlönynek most jelent meg XVTTI. évfolyama,

több mint 500 oldal terjedelemben.

A Szakosztálynak jelenleg 1800 peng nyomdai adóssága van.

Ez az adósság két okból kifolyólag jött létre, a) Egyik ok az volt,

hogy a Székesfvárostól a múlt évben nem kaptuk meg a szokásos

évi 1000 P támogatást. Ez az 1000 peng pedig úgy volt beállítva a

költségvetésbe, mint biztos jövedelem, mégpedig egyrészt azért, mert

eddig 10 éven át minden évben pontosan megkaptuk, másrészt pedig

azért, mert nem is tisztán anyagi támogatás a fváros részérl, ha-

nem hirdetési átalány, aminek fejében a fváros gyógyfürdit a

Közlöny borítéklapjain hirdettük. Ilyen körülmények között erre az

összegre biztosan számítottunk és nagy csalódással kellett tudomásul

vennünk, hogy a fváros múlt évi kérvényünket elutasította.

b) Az adósság másik oka az, hogy a H o r u s i t z k y-féle cikkre

1050 pengt ráfizettünk. Ez a ráfizetés onnan ered, hogy míg a kéz-

irat a hemutatás alkalmával csak 19 és fél ívre terjedt, a nyomdába
való benyújtáskor, illetleg utólag még kiegészítve, több mint 25 ívre

gyarapodott. A kézirat megnövcsztését természetesen nem ellenezhettem,

hiszen ilyen nagyértékü cikk Közlönyünknek csak díszére válhatik és

mfiííérdemli, hogy anyagi áldozatot hozzunk érte. Horus.itzky
Öméltósága a bemutatott kézirat leközléséhez szükséges és elre ki-

számított 4904 P fedezetet a székesfvárostól kiutaltatta s így a cikkre

ráfizetésünk egyáltalában nem lett volna, st Közlönyünk minden

anyagi megterhelés nélkül egy igen értékes és nagy terjedelm köz

leménnyel gyaraj)odott volna. Mivel azonban a kézirat megnöveke-
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(lésévol lt).')() P túlkiadás lépett fel, ezt az összeget tisztán a Szakosz-

tálynak kellett vállalnia.

Ha ez a túlkiadás nem lett volna és a fvárostól is meííkaptuk

volna a számításba vett lOOO peiifröt, most 2000 j)ensnk lenne, amibl
könnyedén fedezni tudnánk 1800 P adóssájíunkat.

Ez az 1800 j)eiiH:t kitev adósság: azonban korántsem olyan ve-

szélyes, mint amilyennek els inllanatban látszik. A Szakosztály éle-

tében már iíren sokszor volt na.!>:yon nehéz anyaíri kérdések meííol-

dása eltt. A Hidrolóíriai Közlöny anyaai fedezetével — a lefrntóbbl

8—10 évtl eltekintve — majdnem államlóaíi l)aj volt. Ezek a bajok

éppen akkor szntek meir, mikor volt elnökünknek Weszelszky
Gyula méltüsáfíának sikerült a fváros évi 1000 peiifrjét számunkra

biztosítani. Mhely 1 ezt az összefret nélkülözni vaiíynidí kénytelenek,

pénzüfíyi nebézséfreink újra feltámadnak.

Minden reményünk mefrvan azonban arra, hojíy adóssáírunkat

rövid idn belül n'udezni tudjuk. A székesfváros mefrfelel szervei-

nél uííyanis Ígéretet kaptunk arra vonatkozólaíí:, hoíry az idei 1000 P-t

mefí fogjuk kapni. Segítséget várunk ezen felül az iparügyi miniszté-

riumtól, a Magyar Amerikai Olajipar K. T.-tól és a Huilapesti Köz-

ponti Gyógy- és Üdülhelyi Bizottságtól. Kérvényeink sorsára vonat-

kozólag ugyanis mindegyik helyen biztató Ígéreteket kaptunk. Ha az

ezekhez az Ígéretekhez fzött számításaink beválnak és mindegyik fel-

sorolt helyrl megfelel összeget kapunk, minden reményünk mee,

lehet arra, hogy nemesak adósságunkat rendezzük, hanem Közlö-

nyünk következ évfolyamát is — természetesen megfelel szükebh

terjedelemben — nyomdába adhatjuk.

Ezekben voltam bátor a Szako.sztály pénzügyi helyzetérl tájé-

koztatást nyújtani. Kérem a jelentés szíves tudomásul vételét.

Kelt Budapesten, 1940. évi április hó 2-án.

Dr. Takáfs Tibor

szakosztályi titkár."

A Választmány a Hidrológiai Szakosztály titkárának jelentését

tudomásul veszi, azzal a kéréssel, hogy a jövben a Szakosztály pénz-

ügyi egyensúlyát lehetleg megtartani iparkodjék.

5. Ftitkár jelenti, hogy a múlt héten megjelent a FöhUayii Érte-

sít V. évfolyamának els füzete 40. oldalon 21. ábrával illusztrálva

Jugovics Lajos, vitéz Lengyel Endre, Fekete Zoltán, Méhes Kálmán
és Bnrtkó Lajos eikkeivel.

A Földtani Közlöny 70-ik kötetének els füzete sajtó alatt van,

s május havában ez is meg fog jelenni.

A Választmány a Ftitkár jelentését tudomásul veszi.

6. Elnök jelenti, hogy két régebbi tagtársunk visszalépett, akik

néhány év óta Társulatunk tagjai sorából kiléptek.

a) Dr. Scherf Emil ni. k. fgeológus úr 1940. április 2-án

kelt, s az elnökhöz írt levelében a tudományos véleménynyilvánítás

szabadságát hangoztatva, — s ennek biztosítását kérve — a Társulat
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tagjainak sorába való visszalépését jelenti. Egyben Ígéri, hogy nem-
sokára tudományos dolgozattal is óhajt a Társulat életében részt venni,

b) Tas nádi Kubacska Andor, az Országos Magyar Ter-

mészettudományi Múzeum föld- és slénytani tárának re, ugyancsak
a Társulat tagjainak sorába való visszalépését jelenti.

A Választmány mindkét jeles szaktársunk visszalépését öröm-

mel fogadja, s minthogy egykori tagtársainkról van szó, belépésük

felett a szavazást mellzendnek tartja.

e) Új tagul jelentkezett Pantó Gábor okleveles középiskolai

tanár, ajánlják Bogseh László és Sztrókay Kálmán.
A megejtett titkos szavazás után a Választmány Pantó Gá-

bor urat egyhangúan rendes tagul választja.

Több tárgy híján. Elnök megköszönve a Választmányi Tag
uraknak buzgó mködését és érdekldését, az ülést bezárja.

Kelt Budapesten 1&40. április 3-án.

Jegyezte:

Horusitzky Ferenc

ftitkár.

Láttam:

Paj>p Károly
elnök.

Hitelesítik

Pávai Vájná Ferenc és Schréter Zoltán

választmányi tagok.
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I. AMTSAXTKITT DES EKASIDEXTEX.

In dér ani 6. Marz 1940 statt.síefundciien Festsitzuiifí dór Lín-

ííarisclíen (íoologiscdien Gosidlscliaft iiu 90. dahro ihres Bestohens

und im 20, Jalire dér lleííiernníí Seiner Durehlaucht de.s Herrn
Reichsverwesers Admiral \ itéz X i k o 1 a u s Horthy von X a g y-

b á n y a vorget ragén

von

Dr. Kari von Papp

Priisident dér Gesellschaft.

— ]\Iit 2 Liclitbildern auf Seite 78. —

Sehr geehrte Festsitzimg!

Aiu 1, Miirz war es 20 dabre lier, da.ss dér Feldberr dér un-
gariscben Xationalarmee, Herr xVdmiral vitéz Xikolaus
Horthy von X a g y b á n y a von dér Ungarischen Xationalver-
sammliing zum Reiebsverweser des Köningreicdies Ungarn gewahlt
wurde. Als Vertreter unserer Gesellschaft nabin icb an dem am
Vorabend des zwanzigjahrigen Jubilaums veranstalteten „Fest dér
ungarischen Huldigung" teil.

Die Reprásentanten siimtlicher ungarischer Vereine waren
in dér Pester Redoute ersehienen. In ihrem Xamen hielt Gráf
Paul Teleki, Priisident dér Cbristlichen Xational-Liga, die
Festrede.

In dieser Rede Avurde alles gesagt, was von unserem gelehr-
ten Ministerprásidenten über Seine Durchlaiicht den Herr Reichs-
vei'Aveser, über .seine khage Staatsführung, seine cbristlichen un-
garischen Prinzipien und hervorragenden menschliehen Charakter-
züge gesagt Averdeu konnte.

Ich bin .iedoch dér Ansicht, dass die ungarische Geologie
dem Herrn Reiebsverweser auch ihren besonderen Dank auszuspre-
chen hat. Diese spezielle Dankbarkeit dér ungarischen Geologie
möchte ich nun hier Seiner Durehlaucht überbringen.

Vor zivanzig Jahren lag ganz Ungarn in Trümrnern. Das von
den Kárpátén begrenzte Land wurde in fünf Teile zerrissen und
nur ein Viertel dér Lander dér Heiligen Ungarischen Krone blieb
in unserem Besitz. Wir verloren das Meer, unsere siimtlichen Hoch-
gebirge, den ganzen Edelerzvorrat des Landes und — was vielleicht
hoeh schwei’Aviegender war — Avir A^erloren auch unsere ganze
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Hoffnung auf eine baldige Eückkehr dér abgetrennten Gebiete.

Die Hoffnung kam jedoch wieder, als wir sahen, wie dér Herr
Reichsverweser hier Ordnung schuf, wie er Disziplin und Arbeit

dem Lande wieder beibrachte. Wir, Angehörige dér alteren Gene-

fatioUj die infoige dér "ZerstÜHimelung des Landes völlig verzwei-

felt waren, schöpften nach dem kráftigen Handeln unseres Herrn
Reichsverwesei’s allmahlich wieder Hoffnung. Unsere Jugend wuchs
bereits in dieser optimistischen Stimmung auf, sie arbeitete mit

Amller Kraft und stndierte mit grossem Fleiss.

Und nun — kamu nach zwanzig Jahren — kehrte, dank dem
Allmáchtigen und dér klugen Regierung des Herrn Reichsverwe-

sers, ein Teil überungarns. sowie das Karpatenland, durch dessen

Passe das Heer von Árpád Pannonién eroberte, zum Mutterlande
zurück. Wieder gehört uns dér Pass von Verecke, dérjenige Pass,

durch den im Jahre 895 Ái’pád mit seinen Heerführern und seiner

Armee ins Land kam und die Ebene dér Tisza, Transsylvanien und
Pannonién besetzte.

Mit dér Rückgliederung des Karpatenlandes kehrte auch ein

wertvoller Teil des Kranzes unserer Hochgebirge heim. Die Er-

forschung und das Aufschliessen dieses Gebietes wird den unga-

rischen Geoloigen, Bergleuten und Ingenieuren Jahrzehnte hindurch
noch Arbeit gébén. Die Rückgliederung des Gebietes am Fusse dér

Kárpátén ist in dér Tat die Vorarbeit einer zweiten Landeserobe-

rung, dérén Segen in erster Linie den technischen Kreisen zu-

teil wird.

Für allé diese Erfolge gebührt dér tiefste Dank dér gesam-

ten ungarischen geologischen Wissenschaft unserem Herrn Roichs-

verweser. Am 6. Tagé des dritten Jahrzehntes seiner Regierung

wünschen wir ihm sowie seiner Frau und seiner ganzcn Familie

den Segen des allmaohtigen Gottes.

Sehr geehrte Fachsitzung!

Da ich hier das erste Mai als Prasident dér Ungarischen

Geologischen Gesellschaft erscheine, möchte ich Ihnen vor allém

unseren wármsten Dank für die Wahl für das letzte Jahr des

Trienniumis zum Prasidenten, Vizeprasidcnten sowie erslen und

zweiten Sekretar aussprechen. Es sei mir erlaubt, bei dieser Ge-

legenheit auch unseren hochgeschiitzten Vorgangern, dem Herrn

Prasidenten Prof. Álad á r V e n d 1, Herrn Vizeprásidentcn

Aurél Liffa und Heri’ii crsten Sekretar Franz P a ]) p unse-

ren herzlichsten Dank für ihre Bemühungen auszusprechen. In

schweren Zeiten fivhrten sie den Angelegenheiten dér Gesellschaft

mit hervorragendcm Erfolg und sicherten ihr in geistiger wie

aiich in materieller Hinsicht eine bedeutende Entwicklung. Dér

Ausschuss wird dafür sorgen, dass ihnen die höcliste Auszeichnung

dér Gesellschaft zugesohprochen - wird.- Tn dér am 14. Február ge-

-

haltenen Generalversanimlung schilderte dér Herr Priisident Prof.

Aladár Ven dl ausführlich die Entstehnng dér Uiigarischjen
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(Jeolofíiseheii (lesellsehaft. In seiner Kröffiuiiiíísrede wies er (hi-

rauf Ilin, dass nnssre neunzitijaliriííe Ciesellschaft (k'r vierte Vér-

éin unter den ííeolofíiselien Ciesellsehaften dér Welt isi. Niir die

{íeolüfíisehen (Jesellsehaften in London, Paris und Berlin köniien

auf eine laiifíere \'erííanfíenheit zurückblieken.

Bei dieser (lelcííenheit möehte ieh eineii kurzen Überblick

über die wiehtiííston Er^ebnisse dér Tiitiííkeit unserer (lesellschaft

an Hand ihrer in S5 Biinden erschienen Veröffentliehunfíen ííeben.

Als unsere Gesellschaft in dér Mitte des voriííen Jahrhun-

derts tíefíründet wurde, waren fást allé Eachleute dér (íetilogie

Sehüler dér Sehemnitzer Ber«akadeinie. Von dieser Akademie ka-

inen aueh M a x i in i 1 i a n v o n H a n t k e n, J o s e f v. S z a b ,
\V i 1 h e 1 in v. Z s i {í in o n d y. Hier studierte sogar in den Jahren
1840—14 aueh dér Direktor dér Wiener K. u. K. Geolofíischen

Reichsanstalt F r a n z Bittér von H a u e r.

Die ersten Geolofíen waren Sehüler vöm Prof. ,1. v. P e 1 1 k ó,

dér zwisehen 1847 und 1871 über Mineralofíie, Petrofíraphie, Geolo-

gie, ja soííar aneh über Paliiontolojíie mit gro.sser Beííeisteruiií;

vorlas. Die spatere Generation, wie z. B., .1 o h a n n v. B ö c k h,

B. Win kiér usw., ware allé Sehüler des Sehemnitzer Professors

J. von P e 1 1 k ó.

In den Beibe dér unfíarisehen Gesel Isehaften steht an erster

Stelle die im Jahre 1830 fíeííründete Ungarische Akademie dér

iVissenschaften, die jedoeh damals sieji nur mit dér ungarisehen

Spraehe und Gesehiehte befasste. Die III. Klasse dér mathemati-

sehen und Xaturwissensehaften wurde erst spater ins Leben ge-

rufen.

Dagegen unterstützte die im Jahre 1841 gegründete Kgl. Vn-
garische Naturwissenschoftliche Gesellschaft von Anfang an die

Tatigkeit dér Geologen. Vöm Jahre 1840 an leistete aueh das im
Jahre 1807 gegründete Ungarisehe Xationalmuseum grosse Ver-

dienste dér !Mineralogie und Palaontologie, als auf dem vöm Esz-

tergomer Erzbisehof, Gráf Autón B a 1 1 h y á n y, .zr Verfü-

gung gestellten Grundstück das Palais des Museums aufgebaut

wurde.

Die höhere Ausbildung dér ungarisehen Geologen erfolgte

jedoeh in Wien, avo in dér im Jahre 1849 gegründeten K. u. K.

Geologisehen Beiehsanstalt die herr\'orragendsten Geologen Euro-
pas studiert habén. Dieses maehtige Österreieh, \'on dem das

SpriehAA’ort sagte: „Austrig érit in rbe ultima," beherrschte das

geologiseh interessanteste Gebiet Europas. Hierzu gehörten dér

Kranz dér Kárpátén, die ganze Böhmisehe Masse A’on Galizien über
Schlesien bis Böhmen, etv'a die Hálfte dér Hochgebirge dér Alpen
soAvie Lombardién und Dalmatien.

In diesem Institut, das in grossem Masse die Freigebigkeit

des kaiserlichen Hofes genoss, studierte unter anderen aueh F e r-

dinand Freiherr \’’on Bichthofen, ferner Kari Au-
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gust von Zittel, dér als erster die Fauna dér Vértes-Fornaer

Schichten bearbeitete (1862). In dér Gesellschaft dieser hervorra-

genden jungen Geologen wirkten in dér Reichsanstalt die Schiller

dér Schemnitzer Akademie, wie z. B. Johann von Böckh und
seine Altersgenossen mit.

Nach dem Freiheitskampfe mussten die Professoren dér Pes-

téi* Universitat mit den aus dem Wiener Hof hierher gesandten
Kollegen zusammen nnterrichten. So las Kari P e t e r s, öster-

reichischer Geologe, dér die grosse Monographie von Rézbánya im
Bihargebirge sehrieb, von 1855 bis 1861 über Mineralogie und Geo-

logie. Dér Zoologe Kari B r ü h 1, dér die Phoca Holitschensis be-

schrieb, war in den Jahren 1858—1861 ebenfalls Professor an dér

Pester Universitat.

Infolge dér Verháltnisse nach dem Freiheitskampfe konnte

auch Josef Szabó, dér bereits im Jahre 1850 betrauter Profes-

sor dér Universitat Avar, die Lehrkanzel für Mineralogie und Geo-

logie erst 1861 endgültig antreten.

Die ruhmreiche Tátigkeit dér Ungarischen Geologischen Ge-

sellschaft kann alsó nur daiin richtig beurteilt Averden, Avenn mán
bedenkt, dass sie ungarisehe Vortráge hielt und Publikationen in

ungarischer Spríiche veröffentliehte, in einer Zeit, als alles im Zei-

ehen dér deutschen Gesamtmonarchie stand.

Im Bánd I. dér Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai
(Arbeiten dér geologischen Gesellschaft für Ungarn), dér im Jahre
1856 herausgegeben Avurde, sohrieb dér erste Sekretar dér Gesell-

schaft, Julius A^on Kováts eine hervorragende paliiobotani-

sche Arbeit über die „Fossile Flóra von Erdöbénye”. Daneben be-

findet sich in demselben Bánd eine ausserordentlich interessanie

Studie, die vor allém für die Erdlgeologen von grosser Bedeu-
tung ist, von J. v. P e 1 1 k ó.

Im letzten Kapitel seines Berichtes „Über die im Auftrage

dér geologischen Gesellschaft für Ungarn im Herbst 1852 ausge-

führte geologische Untersuchung des an die March grenzenden

Theiles von Ungarn”*) beschreibt er die Quellén des Gebietes und
sagt folgendes: „ZAvischen Holitsch und Egbell am Rande des Wal-
des von Ko.iat.in befindet sich eine Quelle, über Avelcher sich cin

Naphthahautschen ausbreitet und aus Avelcher sich KohleuAvasser-

stoffblasen entAvickeln, die bei ruhigem Wetter sich anzünden las-

sen. Das Wasser in den Brunnen des Badeortes Smrdák erscheint

braunlich und trübe. Die Oberflache des Wasserspiegels ist mit

cinem opalisirenden Hautschen bedeekt. Das opalisirende Hilut-

sehen ist Avarscheinlich von freiern Bergöhl herrührend. Die An-
Avesenheit von Naphtha imterliegt keinem ZAveifcl.”

•Johann von Pettkó. Arbeiten dér geologischen Gesell-

schaft für Ungarn. I. Heft. Pag. 72—73. Pesth, 1856.
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l)ie Beschreihunfí von Pottkó aus (lem Jahre 1H52 ist (len

Geologen entgangen, da diese Angabe weder iii dér M()iiograi)hie

von fi o h a n n v. B ö e k h, noeh in dér von T h e o d o r P o s c w i t z

erwahnt \vird.

lm Jahre 1912, als() (50 Jahre spiiter, habén alsó II n g o von
Böekh nnd Simon P a p p das Ollóid von Eghell anf Grund
des Erdgasmotors eines aus Amerika heimgekehrten Müllers wie-

der entdeekt.

Nichts ist alsó neu unter dér Sonne! J. P e t t k ó heriehtele

üher die Nafta(iuelle sehon zu einer Zeit, als Nafta nnr als Wagen-
schmicre gehraucht wurde. Für Beleuehtungszwecke wurde namlich

das Petroleum erst im Jahre 1S53 verweudet.

Aus altén Dokumenten ist zu entnelimeu, dass die Petroleum-

beleuchtung von einem Boryslaver Krümer, namens Sehreiner, ent-

deckt wurde. lm Herhst des Jahres 1852 fing es in Galizien sehon

sehr früh zu schueinen aii. Die machtige Schneedecke schnitt aueh

Boryslav von dér Ausseinvelt ah. Die Talgliehter von Sehreiner

waren vergriffen und er konnte sich nnr so helfen, indem er in

das Eríhvachs einen Doeht legte und sieh so Beleuehtung schuf.

Als dann das Frühjahr kain, Hess er in seinem Keller dón ersten

Petroleumhrunnen grahcn und konstruierte die erste Petroleum-

lampe. Die Lampe von Sehreiner wurden zuerst im Krankenhaus
von Lemherg vorwandt. Von hier kamen sic hald nacli Wien, von
wo aus sie dann die ganze Erde eroherten.

Von (len „Arheiten dér goologisehen Gesellschaft für Un-
garn” sind nnr 5 Bande erschienen. Dér letzte Bánd, dér im Jahre
1870 erschien, erhielt eine Studie von K. Hofmann. In dieser

Arheit hefindet sich die erste fachgemasse Beschreihung des Koh-
lengehietes im Zsil-Tal mit einer goologisehen Karte, Profilén und
einer Fossilientafel.

Die Einstellung dér „Arheiten” falit mit dér Gründung dér

kgl. ung. Geologischen Anstalt zusammen, da von 1870 an die

grösseren Veröffentliehungen von dér staatlich reiehlich untei’-

stützten Anstalt herausgegehen worden sind. Zr Veröffentlichung

dér Fortschritte auf dem Gehiete dér Geologie gah vöm Jahre
1872 an unsere Gesellschaft die Zeitschrift „Földtani Közlöny”
heraus. Zr Zeit des IMilleniums, im Jahre 1896, als J o h a n n v.

Böekh, Direktor dér kgl. ung. geologischen Anstalt, zum Prási-

denten dér Gesellschaft gewahlt wurde, wurde die Zeitschrift Föld-

tani Közlöny zugleich aueh ein amtliches Organ dér kgl. ung. Geo-

logischen Anstalt. Dicsen Charakter hesitzt sie aueh heute noch.

Als die Gesellschaft ihr fünfzigiáhriges Jubilaum feierte, he-

sass die geologische Anstalt sehon ihr schönes Palais; Gesellschaft

und Anstalt wirkten in voller Harmonie zusammen. Anlassli'ch

des fünfzigjáhrigen Jubilaums wurde die Josef Szabó-Gedenkme-
daille gestiftet. J o h a n n v. Böekh, dér Direktor dér geologi-

schen Anstalt, war dér erste, dér in Anerkennung seiner Verdienste
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in elén Erdölforschung diese hohe Auszeichnung dér Gesellschaft

erhielt.

Die Entwicklung dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft

brachte auch den grösseren IJmfang dér Földtani Közlöny mit
sieh. Die Zeitschrift ersehien in kurzen Abstanden und ei’bielt im-

mer die neusten Forschnngsergebnisse. Die erste Nachricht über

die Aluminiumerze des Bihargebirges wurden im Mai-Heft des

Bandes 35 (Jahrgang 1905) vöm Kolozsvárer Professor G y. v. Szá-
dé c z k y veröffentlicht. Anch über den Gasbrunnen von Kissár-

más wurde zuerst in dér Földtani Közlöny Bel. 40, Mai-íleft 1910, und
zwar in ungarischer und„französischer Sprache beriobtet.

Eine ausserordentlieh interessante Studie ersehien im Bánd
41 (Jahrgang 1911) von L. v. Lóczy d. A e. Die Studie enthalt

ein alteres Fachgutachten von Lóczy aus dem Jahre 1893 über den
Erdteer, dér in Rnmanien unter dem Namen Pacura bekannt ist.

Lóczy wies bereits damals zwei Züge nach, avo sich heute die zabl-

reichen Bohrtürme dér Steana Romana erheben.

Im Bánd 42 (Jahrgang 1912) ersehien das Ergebniss dér Ver-

handlungen, die im Interessé eines einheitlichen Katalogisierens

dér artesischen Brunnen abgehalten Avurde. In diesem Aufsatz sind

die Meinungen dér damaligen bervorragendsten Hydrogeologen
zusammengefasst.

Den Höhepunkt ihrer EntAvicklung erreicbte unsere Gesell-

schaft A'or dem Weltkrieg, als Franz Schafarzik ihr Prási-

dent Avar. Die Anzahl dér Mitglieder Avar in dieser Zeit 730, das

Gesamtvermögen betrug 58.000 Kronen und die .iábrliehen Einnah-
men 22.000 Kronen. Im Jahre 1912 erreicbte dér Umfang vöm Föld-

tani Közlöny fást 1000 Seiten.

Im Jahre 1914 Avnrde anoh eine Sektion, eUe Speldologische

Sektion, aufgestellt.

Durch den Weltkrieg ist die Tatigkeit dér Gesellschaft in

grossem Masse geláhmt Avorden. Von den Mitgliedern dér geologi-

schen Anstalt Avaren 13 an dér Front und im Jahre 1917 Icisteten

von den 700 Mitgliedern dér Gesellschaft 80 militariscben Dienst.

Die Gesellschaft A^ersuchte jedoch ihre Tatigkeit im Ralimén dér

Kriegsgeologie fortzusetzen. Im Jahre 1918 Avurde sogar noch eine

ZAveite Sektion, die HydroJogische Sektion, ins Leben gerufen.

Die Folgen des Wieltkrieges bezAv. des Trianoner Friedens-

diktates erAviesen sich in den Jahren 1921 und 1922 am traurigsten,

als dér Umfang dér Bande 51 und 52 znsammen nur 120 Seiten

betrug.

Zr Zeit des 75.jUhrigcn Jubilaums, im Mai 1925, hat dér

damalige Prasident, Prof. B. M a u r i t z, die Geschichtc dér Ge-

sellschaft aiisführlich .bekannt gcmaeht. M. v. Pálfy befíusste

sich damals mit dér EntAvicklung dér kgl. ung. Geologischen An-
stalt und P. Treitz mit den Aufgahen dér Agrogeologie.



Aintsantritt (les Priisidenteii 141

Iin Jíihre 1932 wimle Aladár V e n d 1, ProtVssor (Um- tecdi-

uisehen lloehsehule, zuin PriisidentcMi dér (íesellsehart ííowiihlt.

])er Vizepriisident war Aurél L i 1' f a, dér erste Sekretiir Franz
P a p p. Ilire hiiifíebende Tátinkéit war rür die Entwickliuuí dér

(íesellsehaft ausserordenllieli {íünstiíZ. Ihnen ist es zu dankeii, dass

die iieue FoIííi* dér Zeitsehrift Földtani Értesít herausjíefíeben

werdeii konnte. Au! (Iruml dér in den Jabren 18S0, ISSl und 1S82

veröffentliebten Biinde dér Földtani Frtesítö liessen sie diese wieb-

tifío und wertvolle Zeitsebi'ift wiedei- ersebeinen.

Die vier Bánde dér Zeitsebril't Földtani Frtesítö ans den

.labren 193(i—1939 mit je 4 llel'ten entbalten bervorraíímide zusam-

inenfassende Arbeiten und fíenane Aiifíaben sowie Naebricbteii

über die neusten Erííebnisse dér H'iefbobrnnííen in Uiiííarn.

Bei dieser (íelefíenbeit inöebte ieb aneb noeb über die Son-

deraus^aben dér G(*sellsebalt beriebten. Von dicsen sind folgende

ers(*bienen:

1. Iin dabre LS74 ist die Arbeit (b's Montan íeoloííen Po-
sepny über die Krzlagerstüttcn von Rébánya mit 5 Kartenbeila-

íien in deutseber Spraebe ersebienen.

2. lm Jabre 19(10 ersebien dér zweite Teil von A. K o e b s

Studie über die tertiaren Bildunfíen Siehenhiirgcns, Avorin die neo-

ííenen Scbiebten bebandelt werden. Die Arbeit entbielt 3 Tafeln

und 50 Abbildunííen und wurde in ungariseber und deutseber Spraebe

berausgeseben.

3. lm Jabre 1905 ersebien die grosso iialiiobotanisebe ]\lono-

grapbie von Moritz Staub über die Cinnannnonnnn-Arten mit

20 Tafeln.

Allé drei Arbeiten sind wirklieb als grundlegende Original-

Averke zu bezeicbnen.

4. Hier muss noeb die gcologische Körte Ungarns angefübrt

Averden, die zr Zeit des ]\Iilleniums im Jabre 1896 im Maasstabe
1 : 1,000.000 mit Erlauterungen A’eröffentliebt Avurde. Die Geologen
dér kgl. ung. Geologiseben Anstalt stellten die Karte zusammen,
übergaben sie aber zr Herausgabe dér Ungariscben Geologiseben

Gesellsebaft. Die Farben dieser sebön ausgestatteten Karte ent-

sprecben bereits den Vorsebriften des Bologneser Kongresses. Die
Karte erAveekte bei den Besucbern dér Milleniumausstellung ein-

stimmigen Beifall. Die einzige kritisebe Bemerkumi bezog sieh nur
auf die Tatsacbe, dass die einzelnen geologiseben Formationen nur
bis zr Landesgrenze angegeben Avurden. Kente Avarén Avir aber

glüeklicb, Avenn Avir innerbalb dér Grenzen dieser Karte unsere

geologiseben Aufnabmen fortsetzen könnten!

Die bis jetzt ersebienenen 85 Bande und die geologisehe Kar-
te beAA’eisen überall die bobé EntAvieklung unserer Gesellsebaft in

den A’erflossenen 99 Jabrci
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Wenn wir iiun betrachten, aii welchen Hochschuleu Ungariis

die Geologie gepflegt wurde, so können in dér Vergangenheit die

TJniversitáten Budapest, Kolozsvár und Zagreb, die Budapestéi-

Teehnische Hochsehule, die Bergakadeniie von Schemnitz und die

Hochschule für Bodenkultur in Magyaróvár erwáhnt werden.

In Eumpfungarn wurde dann noch folgende Hochschuleu
aufgestellt: volkswirtschaftliche Fakultat von Budapest, Universi-

tát in Debrecen, Szeged und Pécs und die Bergakadeniie in Sopron.

Die mfichtigen Publikationen dieser Institute zeugen dafür, dass

heute auch diese Universitáten schoii Mittelpunkte dér geologi-

schen Forsehung geworden sind.

Das Arbeitsfeld dér kgl. ungarischen Geologischen Austalt

ist in den letzten zehn Jahren bedeutend grösser geworden. Die
Anstalt arbeitete in füheren Zeiten nur im Auftrage des Ackerbau-
niinisteriums, wáhrend sie jetzt auch vöm Industrie- und Finanz-

ininisterium mit dér Durchführung von Forschungen betraut wird.

In dér Entwicklung dér geologischen Wissenschaften spielt auch
die Eurogasco, oder wie sie neuerdings genannt wird: Maorf, eine

hervorragende Rolle. Diese Gesellschaft hat auch zahlreiche Geo-

lo'gen und Geophysiker angestellt, dérén wissenschaftliche For-

schungen die Entwicklung dér geologischen Kenntnisse über ün-
garn in grossem Masse fördern.

Unter solohen Umstánden erhöht sich natürlich auch die

Bedeutung dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft, da in ihrem
Rahmen die Ergehnisse dér neueste Forschungen vorgelegt und be-

sprochen werden.

In dér Geologie werden nicht nur seit 50 Jahren bekannte
Tatsachen als Forschungsergebnisse betrachtet, wie dies bei nian-

chen Wissensohaften dér Fali ist, sondern es müssen hier die

neuen — manchmal villeicht phantastischen — Theorien eiiier ob-

.iektiven Kritik unterzogen werden. Und gerade in dieser Hinsicht

kommt dér Gesellschaft eine wichtige Rolle zu. da hier ein jeder

Forscher seine Gedanken und Vorstellungen frei vorführen kaun.

Die Freiheit des Gedankenaustausches wird von uns immer er-

möglicht!

Zum Schluss möchte ich noch einen Blick in die Vergangen-

heit werfen. Unter unseren heutigen Mitgliedern sind kaum noch

einige, die die Gründer nnserer Gesellschaft, die Zeugen grosser

Zeiten, persönlich gekannt habén. Mit meinen Kollegen A. Eiffa
und S t. Vitális war ich jedoch vor 50 Jahren noch Schiller

von J. Szabó und M. v. II a n t k e n. lm Jahre 1892 habén wir

sogar bei Professor Szab ó auch die erste Priifung abgelegt. Die

zwcite Priifung mussten wir .jedoch schon bei Professor J. Kren-
ner ablegen, da inzwischen im Jahre 1894, sowohl .1. Szabó wie

aucli M. 11 a n t k e n verschieden waren. Ebre ihrem Angedenken!
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II. AlJHAXDLUXGEX.

KURZE GEOEOGISCHE BESC’HREIBUXG DÉR UMGEBUXG
HERXADZSADAXY (UXGAKX. KOM. ABAIMTORXA).

\’^ou L a d i s 1 a u s K ö r ö s s

y.*
**)

Mit Fisuren 1—í). auf Seiteii 86—105.

Dér östlicdie Teil de.s aus kristallini.seli-, paleo-inesozoi.sc'beii

Gesteinen aut'fíebauten Göinör-Szepeser Erzííebirfío.s ist in die Tiefe
' fíesiinken, nnr die Stdiolle (les Zeinpléner-luselfíi'birfíes ist auf dér

I; ()l>erflac'he ííeblieben. Die loekereii Ablajíerunfíen d('s Kainozoikiiins
' überlagern die in die Tiefe {íesunkenen Teile. Ain nördliehen Teile

(les Gebietes, ini Tareatal konnnen eozane, oliííoziine und nnter-

iniozane Sebichten vor, wUhrend die Obennediterran-Ablafíerunfíen
I ain südliehen Teile des Gebiets neben Sárospatak zii Tajíesliebt ti'e-

\ ten. Die jüniíqren Sebichten deeken srössere Fliieben an luehreren

)
Orten. In dér des Obermediterran-, haiipsiieblieh aber in dér sanna-
tiseben Zeit Avurden diese loekere Ablafíernnqen von Andesit-Riolit-

laven und Tuffen bedeckt.

1 In dér rmfíebiuifí dér Gemeinden Alsóniislye, Hernádzsa-
i (lány, Aba.inádasd und Eszkáros, konnnen im tiefsten Horizonté
1 die Riolittuffe vor. Sie sind selír verbeitet, und naeh den früheren

Beobaehtungen bilden diese Tuffe den Grund des Gebietes. Diese

^

Aveisse Riolittuffen sind in den tieferen Horizontén {íesehichtet,

entbalten abgenützte Feriit- und Bimmsteinstücke und aueh fos-

I

sile Eeste a^ou M'assertieren und Pflanzen. Die Tuffe dér obereii

I

Sebichten sind unííesehichtet und bestében hauptsaehlicb aus Bimin-
stein. lm Bimmstein befinden sich manehmal sebarfe Avasserklare

Quarz-Dihexaedor, — ausserdem kommen darin Biotit, Plagioklas

und selten Sanidin Kristallbruehstücke vor.

Auf die Riolittuffe sind stelleiiAveise sandige, tonige Sebich-

ten mit untersarmatisehen Fossilien gelagert. Die sandigen Sebich-

ten stammen vermutlicb aus einem tieferen Horizont, und enthal-

ten hauptsáchlich Gastropoden. Solche Sebichten kommen in dér

ITmgebung von Alsóniislye, Hernádzsadáiiy und Abaújnádasd A'or.

Die tömgen Sebichten A’ertreten Avahrscheinlich einen jüngeren Ho-
rizont, entbalten meistens Laniellibranehiaten. Diese Bildiingen

kommen östlicber zuni Vorschein und aueh in höherem Xiveaii

als die A’orher eriváhnten (z. B. bei Eszkáros).

* Vorgetrágen in dér Faebsitzung dér Ungarischen Geologiseben
Gesellscbaft am 3. April 1940.
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In beiden Schichtenreien kominen viele Fossilien vor. ,Tn

grosser Anzahl sincl die Foraminiferen, besonders iMiliolina und
Polystomella Arten vertreten. Die hier vorkonimende Nodoh'J^ii-

laria tihia war in Ungarn bisher nur aus dér Tiefbohrung von
Tisztaberek bekannt.

Es ist erwahnenswert, dass hier solche Bryozoen Arten in

grosser Anzahl vorkommen, die im Wiener und im Ungarischen
Becken bisher unbekannt waren. Die hier vorkomniend.e Micropo-
rfílla terebrata ist nach A n d r u s s o w fúr untersarmatisehe Schich-

ten bezeichnend. Es gibt noch V incularia
, Escharo, Cellepora. Hor-

néra Arten die jedoch nicht iinmer bestimmbar sind.

Neben Hernádzsadány befinden sich kleinere riffartige Ser-

pnla-Bryozoa Bildungen.

Es kommen viele Potamides mitralis var, ascalarata Arten
vor, welche von W. E r i e d b e r g aus den polnischen sarmatischen
Schichten erwahnt wurden.

In den tonigen Schichten habé ich ein neue Potamon Decapoda
Art gefnnden. Die fossilen Potamone stammen nieist aus Süss-

wasserablagerungen, aber die rezenten Arten leben anch im See-

wasser, und auf dem Landc. Diese neue, Potamon hnngaricum Art

ist kleiner als die bisherigen. Die Lángé des cepholothorax ist 11

mm, die Grösste Breite 14 mm. Aus sarmatisehcn Schichten waren
Potamon Arten bisher noch unbekannt. Potamon hungarlcum n.

sp. eine neue Krebs-Art (Fig. 9. Seite 105.).

Paleontologisch interessant ist ein Phryganld'mm Art, dérén

Larven röhrenförmige Gehanse aus zusammengekitteten Mineral-

fragmenten und hanptsaehlich aus Foraminiferen-Schalen hantén.

In den tonigen Schichten sind manchmal Pl'lanzenblatter Ab-

drücke zufinden.

Dic Tierwelt zeigt eine Áhnlichkeit mit dér F'aiina des grossen

orientalischen Sarmatbeckens. Nach seiner geografischen Lage kann
es anch ein verbindender Teil zAvischen dem orientalischen und dem
Wiener-Ungarischen Sarmatbecken sein.

Die hier vorkornmenden eruptiven Gesteine sind Amphibolent-

haltende Pyroxenandesite. Dér Amphibol ist brann, meist rcsor-

biert. Dér Plagioklas ist Andesin-Bytownit, mit zonarem Anfbau,
Albit-Periklin-, und Karlsbader Zwillinge. Die Pyroxene sind durch

Hypersthen und Dioi)siden vertreten. Eine parallelé Verwaschnung
von Hyi)erstehn und Diopsid wurde öfters beobachtet. Die volum-
prozentische Znsammensetzung siehe im ungarischen Text. (p. 100
—102.)

In (len Spalten und Holilraumen des Andesits ist stellenweise
Opal zu finden. Oft kommt Hyalit vor.
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DÉR GEííENWARTIGE STAND DÉR ERDGASFRAGE
Db>í TRANS-TISZA-(}EBI ETES.

^^Oll D r. E 1 i {í i u s R ó 1) rt S o h m i d t.*

(Mit oiiier Karton-Boilafío auí Taf. No. I\'.

und dór Fiíí.-Gruppo No. 10. Rag. 11-4.)

Duroh dió woltwoit bomerkharon Solh.stversorgungshostre-

biingon und duroli dió erfolgroielion Olsohurl'bohningon von Lispo

und Bükkszék hat das nngarisoho Koldomvassorstofrproblom neno
Aktnalitiit gowonnon. In soinon Bolobrnngon ist óin niclit inindor

\vertvollor und intorossantor Toil diosos Prol)lonis dió sogonannto
Alföldéi- odor riolitiger „Transztiszaor Erdgasfrage”, veim sie aneh

znr Zeit volkswirtschaftlioh von geringorer Bedentnng ist.

In (len Folgenden niöehte ieh niieh znerst mit den ganz all-

geineincn geologisehon Beziehnngon, daiin mit den einzolnen wiob-
tigeren Dotailfragen des letzterwühnten Fragokomlexes knrz be-

fasson. Ilin an Hand dér Mitznteilenden — in erster Reihe nieinen

von diesem Arbeitsgebiete ferner stohonden Faehgenossen — ein

znsammenfassondes und loiebt übersohbares Bibi von doni hentigon
Stand dér Transtiszaer Erdgasfrage gébén zn kimen.

Wie bekannt, können dió Anfgaben dór Ivolileinvasserstof f-

forschnng in drei Problemkroise eingetoilt werden und zwar in die:

(les jMiittergesteins, dér INÍigration und in die dér Akknnmlation
dér Kohlénwasserstoffe.

Dér Ansgangstoff dér Kohleinvasserstoffe (Erdgas, Erdi,

Erdwaehs nsw.) ist dis Leiohen-^Iasse dér einst im Salz- bzw. ^íeer-

wasser lebenden Organismen, hanptsachlich ^likroorganismen. Das

Salzwasser ist ein sehr geeigneter Lebensranm des tierisehen und

des niedrigen Pflanzenlebens, in welehem sieh deshalb dicse beiden

ansserordentlich reich entwickcln kimen.
Diese organischen Wesen bilden naeh ihrem Ableben nnter

speziellen Bedingnngen dér Sapi-opel oder Fanlschlamm. Ein Teil

des Sapropels Avird nach bakterieller Umwandlnng dnrch die gleich-

zeitig sedimentierten pelitisehen, znmeist tonigen Ablagerungen

adsorbiert. "Wahrend dér x\dsorption werden Wasserstoff und was-

serstoffreiohe Radikale abgespaltet, die die freie organische Snb-

stanz bis zu Parafinnölen hydrieren können.

Wenn wir nnn nntersnohen, welehe diejenigen speziellen Uni-

stíinde sind, die die nötige grössere Anhanfnng des Sapropels er-

möglichen, dann können wir — in Anbetracht dér Ergebnisse dér

neuesten Forschnngen, die sich hauptsaehlich an den Namen deut-

schen, rnssischen und englischen Fachmanner. Avie Krejcl-Graf,

ArcVangelski, knüpfen — zusammenfassend folgendes sagen:

* Vorgetrag-en in dér Fachsitznng- dér Ungarisclien Geologlsclien

Gesellschaft am 6. Marz 1940.
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Dórt, Avo sicli im Meerwasser noch Sand ablagert, Avird dér
grösste Teil dér organischen Stoffíeilcheu Aveitergerissen und uur
in stillen Buchten, Fjorden usav., a\'o das Wasser sich nicht niehr
beAvegt, falit die Masse dér organischen Stoffteilchen, znsammeu
mit deu feinsten, suspendierten Mineralienteilclien dér touigen Lö-
sung aus.

Aber dórt nnd in dér Tiefe, avo die WasserbeAvegung schon
gánzlich aufhört, mischt sich auch keine Luft mehr zum Wasser
und so entsteht Sauerstoffnot, am letzten Grade sogar völliger
Sauerstoffmangel.

In dem ungelüftétén Wasser hört nicht nur das Verfaulen,
sondern auch das tierische Leben auf. In solchem Wasser ist alsó

dér angeháufte organische Stoff dér Faulnis und dér Verniehtung
dnrch Verzehrnng durch schlammfressenden Tieren nicht mehr aus-

gesetzt. In dem Wasser ohne Sauerstoff leben nur sog. anaerobé
Bakterien, Avelche die organische Abfalle umAV'andeln, AA^ahrend gas-

artige Stoffe (H^S, NH3, CH4) und Wasser frei AA'erden.

Ein Teil des gasartigen Stoffes ist Aveiteren chemischen Um-
ándernngen und Abbildnngen ansgesetzt, deraid, dass auf diesen,

A’om Gesichtspunkte dér Entstehung dér Kohlen\A'asserstoffe aus-

serordentlich Avichtigen Stellen des Meeres, Ainmittelbar über dem
Sapropel sich langsam eine, mit H,S gesattigte Zone ausbildct,

die auf den Organismen A^ergiftend AAÚrkt, sihe alsó ausschliesst.

Über dieser Zone folgt, hoch und eventnell, eine mit mehr-A\'eni,ger

Luft durchgelüftete Sauerstoffzone.

Die feine pelitische (tonige usav.) Sedimente spielen ausser

dér Mitahlagerung noch eine Aveitere Avichtige Kolle bei dér Bil-

dnng dér KohlenAvasserstoffe. Dieses Matéria! gibt eincrseits Ave-

gen seiner Dichte die in sich aufgenommenen organischen Stoffe

so eng um, dass es diese vor dér verfaulenden Wirknng des Sauer-

stoffes selbst zu schützen faliig ist. Andsrseits kaim das pelitische

Matéria! gerade wegen seiner, aus dér Feinkörnigkeit folgender

A^erhaltnissmassig grosser Oberflache auch sehr viel Bitumen an

sich hinden.

Ausserdem spielt bei dér Entstehung dér Kohlemvasserstoffe
— Avie es bekannt ist — dér Salzgehalt des MeerAvassers auch eine

Avichtige Kolle. Diese Kolle ist zAveifach: unter speziellen Bedin-

gungen, alsó in geringerern Masse von anhaufendem, in grösserem
Masse Amn konscrvierendem Charakter. Infolgc dér Ahschnürung
und dér intensiven Verdamiifung des Wassers dér Kara-Bugaz-
Bucht in dem Kasp-See is dér Salzgehalt des Was.sers auch heute

noch so hoch, dass er aus den, Avahrend dér Meeres fint hinein

gerissenen Organismen Wasser zu entzieheib vermag, so dass diese

zugrundc gehen. Zr Konservierung dér Leichen tragt dann dér

Salzghalt des MeerAvassers stark bei.

Nach dem kurzgefassten Auffriscben dér auf den paleogra-
phi.schen, biologischen und geochcmischen Umstande dér Erdi-,
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bzw. Ivohlemvassorstoffcntstehunfí bozüfílichen alfíenieinen Koiuit-

iiisse wollen wir min sahen, welaba (liojanifícii (íestoine sind, die

als Muttevfiosteine dcs Öls und üborhaupt dér Kohleinvasssrstofl'e

in Betraeht koinmen könnenf

Wie erwahnt sind es die iin Meerwasser abtíelafíerten sehr tein-

kornifíen, alsó pelitischen Gestoiiie, in erster Keibe an selnvarzen

Eiseu-Schwefelverbindnnííen (Markasit, l’yrit, Pyrliotin) reieheii

Kalkstein- und Tonarten: Tone, Tonscdiiefer, Mevííel nsw., die

keine Spnren dér oinstifien, den Meeresfírnnd be-\vohnenden, selilainin-

fressenden Tiere zeijíen. Lant den diesbezüíílkdien, wenifíen Be-

obachtniifíen enthiilt dieser (lesteinstyp tatsáehlieh überall inehr-

weniííer fíebnndenes Bitumen, oft aneh 1‘reies 01.

Die Gesteiiie, welehe in petrofírapliiseher Hinsieht elén voi-

erwahntcn übrifíens völlifí entspreehen, doeh znr Zeit ihrer Ent-

stehung als nninittelbarer Lebensranin dér den Meeresgrnnd be-

wolmenden, sclilannnfressenden Fauna galten, kimen — ans den

selion angezeigteii Griinden — nieht als die Miittergesteine dvr

Kohleinvasserstoffe angesehen werden. Die Typen des Mntterge-

steius eiithalteu deshalb nnr die Keste dér von feni in sie hiiiein-

gesch weniinten und in dér einst lioeh über ibneii gelegeiien sog.

Sanerstoffzoiie lebenden, selnviininende oder selnvebeiide Lebensart

fnhrenden Orgaiiismen. So fand maii in einigen, strnktiirlosen t’Dl-

sehiefern stelhveise anch selír gnt erhnlteiie Tierleiehen, Horn- und

Cliitinteilchen. iXiclit aelten koinmen in den Mnttergestointyiien

Fischreste (Skelette, Sehniipen) vor, am lianfigsten sind aber die

Keste dér eine scliwebende Lebensart fnhrenden Foraniinifeien,

Kadiolarien, Silikatalgen usav. anzntreffen.

Ansserst eharakteristisch für den Typ des Mnttergesteins ist

Aveiter — nacli Krejci-Graf — dér ^Metallgehnlt, namentlieli das

Vorbandensein von Vanadinm, ^lolybdiin und Xiekel.

Die bedentende Öh’orkommen folgen fást überall den iinsse-

ren Rand dér orogenen Zonen — alsó dér Kettengebirge — in

sebmalen, e\'entnell sich Aviederbolenden, mehreren, paralellen

Streifen.

So kimen Avir z. B. Avenn Avir die zn ims naber liegenden

betraebten, seben, dass diese Avirklieb überall an den ansseren Füs-
sen dér Alpen, Kárpátén usav. Platz nehmen, A’on dem bayeriseben

Tegernsee angefangen, dnreh das ÖlA-orkommen des ansseren Wie-
ner-Beckens, Galiziens, BukoAvinens, Enmaniens, Bakns, Iraks, ent-

lang des ganzen asiatischen Kontinents, bis zu dér hinterindiseben

Insehvelt. Dieser Umstand dentet auf einen Ziisammenhang zaví-

schen dér Entstehimg dér Kettengebirge — dér sog. Orogenese —
und dér KobleiiAvasserstoffen hin. Wir müssen alsó annebmen, dass

die Verhaltnisse, die Avahrend dér Gebirgsbildnng an dieseii Stel-

len dér Orogene, in den sog. Vortiefe-Zonen herrsebten, zr Ent-

Avieklnng geschlossener Bnehten ausserordentlich günstig Avarén.

Auf tafeligen, kratogenartigen Gebieten — und ein solches
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ist clie ungarisehe Beckengruppe eigentlich doch auch — sind haupt-
sachlich imr fleckenartige Kohlenwasserstoffvorkommen bekaunt.

In nnserem Lande ist es noeh nicht völlig geklárt, Avelche

jene Gebilde sind, die als Muttergesteine nnserer KohlenAvasser-

stoffe in Betracht kommen können. Zuletzt befasste sicli L. v. Ló-
c z y mit diesel- Frage, Nach seiner Auffassung können die von
den Satímgebirgen des Alföld und von dein Mittelgebirge bekann-
ten, folgenden Gebilde in Betracht gezogen werden; die aus deni

Budáéi- Gebirge und von dér Umgebung von Eger bekannten Fiseh-

schiefern von unteroligozanem Altér, dér Kiszeller Tón, die For-

aminiferen-führenden Mergel a-oii oligozánein und eozíineni Altér,

die unterkretazeischen Requienien-führenden scliwarzen, bitnmen-

spurigen Kalkstein des Bakony-Gebirggs und die blüttrigen Kalk-

steine von triassisehem Altér des Balaton-Hochlandes und des Pé-

csei- Gebirges. H. Böckh verinutete, meines Wissens aucb in der

Kisgyörer Schiefergrube entsprechenden Karbon-Gesteinen cinen

Mull ergosteinstyp.

Allé diesc Gesteine können dórt und insofern als die niögli-

chen Muttergesteine unserer Kohlemvasserstoffe beacbtet Avcrden,

Avo und iiiAviefern sie den, aiisser den zAveifellos bestehenden petro-

grapbischen Charaktern auch den obenbesprochenen paleobiologi-

schen Kriterien entsprechen.

Vöm Gesichtspunkte des Alföldéi- Erdgases können aber von
dicsen vorliiiifig und teÜAveise nur das unter dem Nanien Kiszeller

Tón bekannte Gebilde Amn inittel oligozanem Altér und die, am
Bódén dér Hajdúszoboszlóéi- II. Tiefbobrung erbohrten, graiien uud
schAvarzen Kalksteine und schieferige Tone a-oii iinsicherem Altér

in Betracht kommen, Avelche tatsáchliehe Bitumenspuren zeigen.

Das Altér dér letzteren hat, Avie bekannt, S t. Ferenczi als

triassisches, K. Papp aber als kretazeisches bezcichnet. Tm Unter-
grund des Alföld fehlt dér Jura, grösstenteils die Kreide und Avahr-

scheinlich auch das Eoziin. Die Rolle dér palaozoischen Schichteu-

reihe, Avelche die Tiefbohrungen in dem Untergrunde des Alföld

bisher noeh nicht erreichten, ist prohlematisch. Ferner ist es nocli

nicht geklart, Avelche Rolle die in den .iüngeren tertiarcn Schich-

len oft vorkommenden lignitführenden Schichten vöm Gesiehls-

piinkte dér Enlstehung des Alföldéi- Erdgases spielen. Es isi zavim-

fellos, dass Avahrend des Vcrkohlungsprozesses CIP aus ihnen ént-

stehen kaim und auch entstand.Es kaim festgestellt Averdeii, dass

nicht nur in den brackischen Scbichten des Kasii-meeres, sondern

auch in den Süsswasser- und Kontinental-Gebilden des tiefereii

Untergrundes des Alföld mit den Erdgasen zusammen vorkoinmeiide

Wusser bedeutend kochsalz-, .jód- und bromhaltig ist, alsó auf merine

Herkunft hiiiAV''ist. Abgesebcn von den in dér obersten Schicbtenreihe

vorkommende, stark sticktoffhaltigen Gasen, scheint es docb Avaiir-

scheinlich zu sein, dass die Haiiptmasse dér Erdgasen doch mari-
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non. Góbiidon ontstaninit, ans woleho das Gas znsaminon niil doni

Salzwassor in die vororwalinton höhoren Gliodor niigrierto.

Die Kohlonstoffe liléiben nainentliob selten und anoh dann
nnr in unterííeordnetoin Masso an den Stollen ihi-er Entsteliiinfí,

in ilirein Mutterfíestein. Woííen ibror, von dór Uimíeliniifí abwoi-
chender peringeren Diehte und zufolge dór gobirgsliilílenden Kriifto

boginnon sie bald zu w.mdern, uin duroh die für sie gangbarcMi
Wege den niögliehst höebstligendon rt zu erreiohen. In dér Erd-
rinde jiflegen diese Stellen die sog. Bracbyantiklinalen und, ini

Falle geniigend iniiebtigor tonigei- Hangendo (Siiei-rsebichten),

die sandigeren Glieder böber gebiebenon Scdiollon zu sóin. Die Tb*-

dingung eines tonigen Hangonden vorbindort nainentlich die Wan-
derung dér Kohlenwasserstoffe bis zr Olierflüehe, wo sie vernicb-

(et werden.

Die Erkennung dér Erdgasbaltigkeit dér Soliiebten dór gros-
sen ungarisehen Tiefebene (Alföld) bangt mit dér Bobrung dór
artesischen Brunnen eng znsainmen, dérén Beginn besonders abei'

dérén sacligemasse Behandlung mit dóm Xamen des genialen un-
garisehon Bergmannes, W i 1 h e 1 m von Z s i g m o n d y zusam-
monhángt. In 1S79. Avurde an dór Balinstation von Püspökladány
dér erste bedentendere gasfübrende artesisohe Brunnen erbobrt und
mit den in immer grösserer Anzahl erbobrten artesischen Brunnen
entdeckte mán immer mehr und mebr gasfübrende Gebicte.

Es ist auffallend, dass die ^lebrzahl dér artesischen Brunnen
dér Tiefebene is einer Zone liegt, die im X-cn am Bande dér Ebenc,
fást an den Füssen dér Bükk- und Eperjes-Tokajer-Gebii-gen be-

ginnt und im S-en sich fást bis zr r^mgebung von Temesvár er-

strockt. Diese Zone fasst aucb die Gobiete derjenigen gasfübren-
den Brunnen in sich, welche wir schon aus den Arbeiten von S t.

P a z á r, des ehemaligen Leiters dér ararischen Bohrungen
und des Univ. Professors K. v. Papp schon seit lángén keimen.
Pa zár unterscheidet ein „]\Iaroser” und ein „Tisza-Berettyóer”

Gasrevier. Aber schon er hat erkannt, dass etwa in dér Verbin-

dungslinie dér beiden Gebiete eino dritte gasfübi’cnde Zone liegt,

die er mit dér damals noch als schwach bekannten Gasvorkommcn
von Szarvas, Orosháza und Békés charakterisiert hat,

Zu elem Pazár’schen Tisza-Berettyó Gebiet gesellt sich in X
dasjenige Eevier, das durch die neueren artesischen Brunnen und
dureh die ararischen Schurfbohrungen aufgeschlossen Avurde. Auf
diesem Gebiet befinden sich ausser den Brunnen A*on Hortobágy,
Karcag und Püspökladány die nennensAverteren gasführenden Brun-
nen von Kaba, Ha.iduszoboszló, Vérvölgy, BalmaziiÍA"áros, Debre-

cen, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás und Tiszaörs, soAvie das Gas-

A'orkommen von Tiszalök, ausserdem jenseits dér Tisza die Bitumen-
A’orkommen A’on Bogács und Tárd. Aber auch W-lich Amn dem Pa-

zár’-schen Gebiet können Avir über AveitA’erbreitete GasA’orkommen

berichten. Hierher gehören die GasArnrkommen A'on Magyarttés und
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Öcsöd, die gasführenden Brunneii von Kunszentmárton und die
Tisza-Körös Au. Die letztere ist ausser dér Sárrét und dér Unige-
bung von Mezhegyes und Orosháza eine dér gasreichsten Gebieten
des Trans-Tisza-Gebietes und umíasst bis zu dem Gasrevier von
Szolnok, die gasführenden Brunnen dér folgenden Gemeinden: Sze-
levény, Csépa, Tiszasas, Tiszakürt, Tiszainoka, Nagyrév, Tiszaföld-

vár und Rákóczifalva. Zu diesem Gebiet gehören auch die am rech-

ten Tisza-Ufer liegenden gasführenden Brunnen von Ó- und Ü.i-

kécske. Das so ergánzte gasführende Gebiet bildet eine maxiinai
80—100 km breite und 250 lángé Zone, die naeh ihrer ausgesprochen
NS-licher Richtung a]s eine Verlaugerung dér unter dem Níimen
Hernádtaler Dislokationsrichtung bekannten tektonischen Richtung
erscheint.

Die Übereinstimmung dér erAvahnten Richtungen ist aber,

wie ich es schon in einer früheren Abhandlung auseinandersetzte,

kein Zufall, sondern eine natürliche Folge dér wahrend dér Bil-

dung dér Karpatlien stattgefundenen geomechanischen Vorgange.

Das ungarische „Zwischenmassiv” wurde in dieser Richtung wah-
rend dér karpatischen Orogenese wiederholt solchen Eimvirkungen
ausgesetzt, die hier, zwangslaufig zr Bildung einer (N—^S gerich-

teten Deformation führen mussten. (Fig. 10. Pag. 114).

In dér beiliegenden Skizzenserie sehen vir in grossen Ziigen

die Zusammenhange zwischen deu gebirgsbildendeii Kraften, den

gefalteten Gebirgsketten und dér in den starren Schollen entstan-

denen Bruchlinien, und dérén Richtungen. Fig. I. zeigt den Zu-

stand in dér mittlereii und oberen Kreide, als die Tátra- und Fátra-

Gürtel, sowie die Siebenbürger Karpatlien — unter Bildung von

Querbrüchen im Zwischenmassiv—aufgefaltet wurden. Fig. 1 1. stellt

die in dér Grenze des Oligozans und Miozáns stattgefundeiie Oro-

genese dar, als die Zone des Karpathensandsteines und die Diiiari-

den gefaltet wurden, wahrend in dér zwischenliegenden Masse sich

N—S und O—W gerichtete Brüclie bildeten. Wie wir sehen, war

die Hernád-Bruchlinic und das in dér Verlaugerung dcrselbcn fal-

lende erdgasfübrende Gebiet in beiden Phasen ruiitui’alen Kralt-

wirknngen ausgesetzt. Die Ouerbrüche (Fig. TTI.) schneiden die vor-

crwíihnte Richtung. AVíe die erzführenden Dampfe und Gaso, oder

die SolFatareii und MoFetten, gebrauchte auch das Erdgas in erster

Reihe dicse BrucliFlachen, besonders aber die Kreuzungslinien der-

sclben als Verkehrswego.
Entlang diser Kanálé, die alsó die Richtungen des gerings-

ten Widerstandes darstellen, wanderten die Gasen nach oben und
sáttigten dem grösseren-geringere Strömungs- und Eintrittswider-

stand entsiirechend die durchörteren porösen G Meder, die zr Ak-

knmiilation geeigneten Schichten und Linsen.

Dicsen T^mstand hat übrigeiis schon J. v. Sümeghy ver-

miitct.

Dicse viclerwálintcn tektonischen Elemcnlc konnten aber
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nioht mir in dór vortikalon, somlorn auoh in dór liorizontaltMi Vor-

broitnnjr dós (lasos cino wiohthfío Kollo gospiolt habon. Dahin dön-

tt wonifístons dió naf (Irnnd ineinor iin Anftrafío dór Direktion

dór k{íl. nnfí. (íoolofíisohon Anstalt, und anl‘ Koston dór Indiistrie-

nnd Aekorbaiiininistorion ansfíot'ührton nenoston Anfnahmen vor-

fortifíte Kartonskizzo. Anf diosor Karto ist nobon dór stron^íon nnd

fioradlinitíon Abfíronzniiíí dór oinzolnon (lastoldor das last aus-

schliosslicdio Vorwalton dór von andoron Stollen dós nn'íarisohon

Bockoidíoinploxes sclion wohl bokannten und obon ausjíonibrton

tcktonisolion Kiobtniifíon anffallond.

Das bisbor als mobr-wonifíor oinboitlioh anííononnnono (ías-

revier dós Trans-Tisza-Gebiotos Avird anf (ínind nioinor Anrnalnnon

dnrob oine XW—SO ^oriebtoto nnd wesoTitliob ííasfroio Zom* iii

zwoi Toilon nnd zwar in óin XO-liobos iiiid óin S\V-liobos Gasfold

gotcilt.

Die obore Gronzo dós südwostlioben Földes {íobt von Szolnok

gogon die Ortsobaft Gerendás, in strong gerader, SO-liober Ricb-

tnng. Zwisebon ^íodgyesbodzás und Modgyesbáza Avondet sie sieb

plötzlicb nach S nnd vorlasst die Trianoner Grenze Fiigarns bei

Battonya. Die südliobe, bosser gesagt südwestliebe Grenze dieses

Feldet gebt von doni in den X-liebon Zipfel dér Goinarkung von
Csongrád befindlicbon gasfübronden Brnnnon naeb Xagyniágocs

und lanft naeb oiner obonfalls S gericbteton ])lötzliebon Wendung
neben Békéssámson nnd ^lagyaresanád übor die Staatsgrenzo.

Die Ansbreitung dós X-lieben Gasfeldos naeb O konntc ieb

bisbor nur bis zn dér Linio Tiszalök, Ilajdnnánás, Hajdúböször-

mény, Debrecen, Berettyóújfalu, Szabadkeresztur und Gyula ver-

folgen. Die Westgrenze desselben kimen Avir aber sebon als end-

gttltige betraehten. Sie kaim dureh dem X-lieben Teil a'ou Kun-
hegyes — Kisújszállás— Békésesaba und aou bier an in sebarfem

Winkel naeb 0, naeb Gyula sieb Avendende Linie ebarakterisiert

Averden.

Aber anch dieses, XO-lieh gonnnntes Gasfeld ist nicht ein-

heitlieh. Es Avird dnreb ein sebmales, naeb XO streiehendes, aus
dér sebon erAvahnten gasfreien Zone ausgebendes gasfroies Revier
in ZAvei Aveitere Einheiton: in óin fX-liebes und ein S-liches Féld
geteilt. Die die letzterAvalmten Eiubeiten zerselmeidende Zone Avird

oben dureh eine unter DéAuiA’ánya nach Szeghalom, A'on bier an
dann deutlich nach XO streichende und schnurgerade nach dér Ort-

schaft Gáborján (Kom. Bib"r) laufeiuD Linie begrenzt. Die untere

Grenze dér eben erAváhnten gasfreien Zone láuft mit dér oberen

paralell und kanu über die Orte Mezberény und Vészt gezogen
Averden. (S. Erdgaskarte A’on Tiszá.ntúl. Taf. IV. Pag. 116.)

Zr Erklárung dér beiliegenden Karte muss ieb noch erAváh-

nen, dass sie auf Grund dér Fntersuchungen mehrerer Tausend
artesischen Bruimen A’erfertigt Avurde und die auf derselben auf-
gezeiehneten gasfreien Zonen nicht aus Slangéi an Beobaciitungs-



152 Dr. Elig-ius Róbert Schmidt

stellen cder Möglichkeiten entsprungen sind. In diesen gasfreien

Zonen Hegen namentlieh sozusagen die tiefsten artesischen Brun-

nen des Trans-Tisza-Gebietes. Hier sind 500—550 m tiefe oder anch

noch tiefere Brunnen nicht selten. Da in diesen Abschnitten sich

kein Gas befindet, welches fördernd anf den Wasserertrag dér

Brnnnen wirken niöchte, mnsste mán iininer tiefor nnd tiefer bob-

ren, nm leidlicbe Wassermengen zu bekominen. Aber anch aus den

erwíihnten grossen Tiefen konnte mán nnr verbaltnissmassig wenig

positives Wasser zutage bringen, im Gegensatz zu den erwahnten

gasreicben Zonen, wo mán mit bedeutend seichteren Brnnnen stel-

lenweise mehrere 100 l/min Wasser gewinnen konnte.

Allgemein sind zr Speicherung allé porosé, sandige Glie-

der geeignet. Nimmt mán aber anch den Aiifbau des Untergrnndes
des Alföld in Betracht, so sind die folgenden geologisclien Horizon-

té mit einem besseren Spreicherungsvermogen ansgezeichnet. Ab
gerechnet den nnter dem Namen Kleinzeller Tón bekaunten
Sch'ichtkomplex, wo in erster Linie in den Spalten nnd kleineren

sandigen Linsen Kohlenwasserstoffe anfgespeichert Avarén, Avie in

Örszentmiklós nnd Bükkszék, enthalten die porosén Glieder dér

oberoligozanen (T. Debrecener Bohrung, Pestszenterzsébeter Bob-
rung), dér mediterránén (Pestszenterzsébet, Debrecen II., im Heh’e-
tien Tárd nnd Párád II.) nnd sarmatiscben (Haidnszoboszló II:

oolitiseher Kalkstein, Sandstein; Tiszaberek: Sandstein, Dazittuff)

Schichten KohlenAvasserstoffen. Aber als noch vielbessere Gasspei-

cher habén sich die sandigen Schichten des Plioziins, stellenAveisc

sogar anch die Pleistozans erAviesen. In den pannonischen Schich-

ten führen besunders die sandigen nnd tnffigon Ablagernngen dér

oberen Unterstnfe A'crhaltnissmassig viel Gas (Karcag, Kaba, Ha.i-

dnszoboszló, Debrecen). Im südlichen Teil Transdannbiens erAvies

sich dagegen — Avie Avir es ans S. P a p p\s Mitteilungen Avissen —
das untere Pannon als gnter Ölspeicher. Die obere, sog. levantini-

sehe Stnfe ist in dem N-lichen Teil des Alföld entAveder überhanpt
nicht oder nnr in nntergeordnetcm Massc entAvickelt. Ilire Ainve-
senheit konnte anf Grnnd Amn Fossilien, Avenigstens bisher, nicht
bcAviesen Averden, anch in den, schon öftcrs erAvahnten iirari.schen

Ticfbohrnngen nicht. In dér Umgebnng von Mezkövesd nnd Bal-

inazn.jAAáros kommt nnter dem Pleistozan in kanm ctAvas mehr, als

100—130 m Tiefe schon entschieden oborpannonische Panna vor.

In dem S-lichcn Teil des Trans-Tisza-Gebietes dagegen, avo das

Levantiknm mit machtigen Schichtkomplexen verlreten ist (in Bé-

kés beginnt das dnrcb Fossilien beAviescne obere Pannon in 720 m
Tiefe nnd in Szeged konnte mán dasselbe in 053 m Tiefe noch cr-

reichen), zeichnet sich eben dieser Komplex mit seinem Frdgasge-

lialt ans (Szeged, Mezhegyes, Békéscsaba nsAV.). StcllenAveise füh-

ren die sandige Glieder des PleistozUns anch nenncnsAverte Mengen

Erdgas, Avie z. B. anf dér Hortobágy, avo mán mit nnr 100—150 m
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tiefcMi Bi)lirimííon einitíe luiiulc'rt m'' (Jas pro Tafí aul‘sehlicss(Mi

koiiiito.

Al)cr in alk'u dicsen Akkiunulationshorizonten boriiulen sieh

(lic bislicr aiifiicsc'hlosscncn (lase nicht in Ircicin, sondcrn in fíc-

lüstein Znstand.

In (len naehfolfienden Tabellen habé ich auí (Irnnd einer

früheren von inir erseheinen Al)handlnn{í die 'wiebtifíeren Daten

einifier lu'iinenswerten {íast’übreiuk'n lírnnnen des Alibid znsain-

niengestellt. (S. Tabelle Pasi. 117.)

Wie ans dér Tabelle ersiehtlieh ist, abgesehen von dér Boh-

rnnfi No. von Xaííykortobágy in dér Tiefe dér wasserlierern-

den Sehieht freies (las in keiner dér Bobrnnííen vorhanden. Ans
doni in (lein ^lutterrohr anfsteiíímnlen Wsisser beííinnt das (ías

nnr bedentend köbér zn entweicken. In (len Schicbten ist das Was-
ser an Gas niifíesiiltigt, dér Sattigniifíssírad bewefít sieh zwiseben

weiten Grenzen.

Dicsér Pinstand ist bei dér Beurteilnníí dér Erdfíase des

Trans-Tisza-Gebietes von entselu'idender Wiehtifíkeit, Aveil er so

wohl die bei dér Forsehnnfí zii folííenden Methoden, wie aueli die

Gewinnmiíí des Gases natürlieh beeinflussen nniss.

Wie bekannt, stützten wir mis bei dér Kolilemva.sserstofr-

forsclinng anf die von (leni Ainerikaner S t e r r y H ii n t ini -Tahre

1861. anffíestellte Antiklinal-Tlieorie, die in Európa dnrcli den Avelt-

bekannten Professor dér Leoboner Berfíakadeniie, II o e f e r, ini

Jalire 1876. und in Uiifíarn besonders dureli H. B ö c k h,

F. Bök 111 und F. von P á v a i - V a j n a verbreitet wurde.
Mit dér Hilfe dicsér Theorie wurde z. B. das skebenbürgi-
sclie Erdgas aufgeschlossen. Das Wesen dér Antiklinal-Tlieorie ist,

dass in eiiieni porösen Glied des gefalteten Sehicktkoniplexi's das
Salzwasser, Erdi und Erdgas nack ikrem spezifischen Gewicht
geordnet aufgespeicliert werden. Alsó an deiii Krestalen, höchsten
Teil dér Antiklinale befindet sieh das leiekteste Gas, in den Fin-

géin das Öl und in den ^Miden, Synklinalen, alsó an dér tiefsten

Stelle das spezifisck sckwerste Salzwasser. Auf dieser Theorie grün-
den sieh allé die Erforschung des Erdgases bezweckende geologi-

sehen und geophyisehen INIethoden, mit dérén Hilfe wir die Fest-

stellung dieser Sstruktureniente, namentlich dér Brachyantiklina-

len, Döme oder höher gebliebenen Sehollen erstreben. In dér bis-

her bekannten Schichtserie des Alföld koninit aber nur gelöstes,

kein freies Gas vor. In diesem Zustaiid kann sieh das Gas selbst-

standig nieht bewegen und kann nur mit dem Wasser gleichzeitig

als verdünnte wasserige Lösung weitergefördert werden.

Da kiér Gas und Wasser nicht als selbststandige Phasen,
sondern nur als Lösungen auftreten, wird die Anwendung dér auf

dér Antiklinaltheorie fussenden Forschungsmethoden bei den was-

serigen Alfölder Gasen sehr problematisck, es ist sogar fraglich,

ob sie überkaupt im Betracht genommen werden kimen.
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Nach dér Beendigung dér in dieser Riehtung geplanten Un-
tersucliungen möchte ich auf diese Frage nochmals znrückkehreii.

Alis den oben Gesagten folgt, dass mán in dem Alföld das

Gas nur mit seinem Lösungsmittel, dem Wasser znsammen gewin-

nen kann.

Die Natnr dér gasführenden Brunnen weicht aber von jener
dér gewöhnlichen artesischen Brunnen stark ab.

Zu dem Anlaufen, bzw. zu dér Betriebsfaliigkeit eines arte-
sischen Brunnens ist es nötig, dass dér Schiclitendrnck zu dér Über-
-windung dér statischen, alsó dér durch die in dem Bohr befindli-

chen Wassersaule verursacliten und dér dynamisclien, durch die

Bewegung hervorgerufene (Reibungs—Beschleunigungs—Wirbelströ-
mungs) Widerstande geuügend sei. Die in dem Rohr befindliehe
Wassersaule tritt alsó als bewegungshemmender Umstaud auf.

Die bewegungshemmende Wirkung dér in dem Rohr befind-

licben Wassersaule wird aber durch das Auftreten von Gasblasen
vermindert, die z. B. so in das Wasser geraten können, dass das
mit Gas gesattigte Wasser dér tieferen Régiónén höher steigt und
ein Teil des gelösten Gases hier wegen dem geringeren Druck sich

ausscheidet. Das freie Gas wirkt alsó diehtevermindernd. Seine
Wirkung Avird umsomehr gesteigert, je Aveniger Avir es dem Was-
ser voreilen lassen. Wbgen seiner Avesentlich geringeren Diehte

strebt das Gas namentlieh das Wasser zurücklassend hinauf in

dem Rohr. Bei Aveitem Rohre kommt Avegen den geringeren BeAA^e-

gungSAviderstánden das Vorauseileu des Gases besser zr Geltung,

uls in engeren Röhren, avo eben deshalb das Wasser AÚel mehr A^er-

dünnt Avird. Dieser Umstand führt zu dér Verminderung des sta-

tischen Widerstandes des Brunnens und so resnltieren grössere

BtrömungsgeschAAdndigkeiten nnd höhere Wasserertrage. Auf den

•eben Gesagten ist auch die eigenartige Verrohrung dér gasführen-

den Brunnen begründet. Bei diesen pflegen AAÚr, um höhere Gas-

und Wasserertrage zu erzielen, den Durehmesser des Futterrohres

in seinem oberen Abschnitt, dórt alsó, avo die Ausseheidung nnd
Expansion des Gases am intenswsten Avird, verengen.

Mit Betracht aber darauf, dass durch das Vermi ndern des

Rohrdurchmessers ZAvar die statischen Widerstande herabgesetzt,

die dynamisclien aber erhöht AA^erden, erhalten Avir die optimale

Ertrage bei jeiier Durchmesser-Verminderung, bei Avelchos die aus

dér Differenz dér beiden Widerstandsanderungen erhaltliche Ge-

samtAviderstands-Verminderung am grössten scin Avird.

Ich muss hier noch ciné praktisch Avichtige Eigenschaft dér

gasführenden Brunnen erAvahnen. Wahrend die Lcistungskurve

cines geAVÖhnlichen artesischen Brunnens in dér Relation Qr=f(h)
ciné Gerade, oder, die dynamisclien Widerstande auch in Betracht

genommen, ein Zweig einer scliAvach parabolischen Kiirvc ist, atollt

die LeistiingskiirA^e dér gasführenden Brunnen eine JMaximiim be-

sitzonde (kulminierende) Kurvo dar.
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Daraus l'olfít os wicdor, dass walirond \vir di(‘ Lc'istiin^ d(*r

ííewölinliclu'ii artosiselien líniimen mit d(M- stctiííeii Erhöhuuíí dc'r

Widí'rstíindo z. H. durch dió Erhöluiiifí dór Ausriiissörrmin,<í pro-

{írossiv auf Null vormindorn köniion, köniioii wir dassolbe woiiigstens

biden mir durch ihron Gasgchalt posilivon Bniiinon nicht aus-

führou. .lodor solchor Brunnou hat nauientlich oino ííowísso iNliu-

dostloistuuií, uutor wolcher er kein Gas und Wassor fördoni kaim.

Veriuindoru wir dió Leistung solchor Brunnou untor einon gowis-

son vorandorliolion, dahoi ahor für dón oinzolnon Brunnou oharak-

toristivsohou Ertrag, so stollt sieh dór froio AuslauT dós Brunnons

plötzlioh cin und ist nur duroli kostspioligon Vorl'ahron; Puinpou,

Koinprossioron wiodor in Gang zu sotzen.

Aus doni ohon Ausgoführton liahon wir dió zwoi auoh iirak-

tisoli wiohtigsten Eigonsehafton dór gasführonden artosisohoii Brun-

11011 konnongolornt. Die oino ist, dass Avir durch zAvookinassigo Vor-

rohrung hzw. Rohr\'orongerung doii Ertrag ZAvisohon gOAvissoii

Grouzon orhöhoii könnon, dió zAvoito, dass dicse Brunnou ohon aa'o-

gon ihroni Gasgohalt sohr oinprindlioh gogen Widorstandsiinderun-

goii z. B. Verandorung dór Höho dór Ausriussöffiuing sind.

Wonn Avir a'oii dór Hortobágy koininon, vorsoliAvindon aiii

Eusse dér íNyirség plötzlioh dió gast'ührondoii artosisohon Brunnou,
ohAA’olil dicse Linio Avedor stratigraphischo, nooh toktonisolio Gronzo
ist und aueh nicht am Bánd dós untorirdisclion Gasroldos liogt,

denn die ararisclien Tiot'hohrungon habon howieson, dass das Gas-

feld sich nooh auoh untor doni W-liohon Toil dór Lössplateau aus dór

Nyírség erstrcokt.

Dicse ansohoinonde Gasarinut dós Gehiotos kaim nur auf das
höhere Terrain zurückgeführt Averdon. Bestándigore und grössore
Gasströmungen könnon namontlich nur in standig lieferndon, in

erster Linio alsó positiven, odor ahor in mit grösseror Loistung
arheitenden iiegatiA^en artosiselien Brunnou auftreten. Mangels sol-

cher Brunnen ist natürlich eine hedeutendore Gasproduktion uu-
niöglioh.

Was das GaslieferungsA’onnögen dér gasführonden Brunnen
des Alföld hetrifft, da könnon Avir die meisten Anhaltspunkte aus
den Daten dér Karcagéi’, Hajduszohoszlóer und Dehrecener arari-

sehen Tiefbohrungen entnehmen. Diese Brunnen liefern aus 500

—

1200 m Tiefe zumeist aus den oherpannonisohen Schichteii nehen
dem salzigen ThermahA'asser taglich je 2000—3600 m* Gas, dessen

CH^-Gehalt allgéméin zAAÚschen 85—95 % schAvankt, stellenw’eise

aber aueh 100 % erreicht. Dér HeizA\ert des reines Methans betrágt

rund 9500. cal,m^. Dér durchschnittliche HeizAA’ert des aus diesen

Brunnen geAA’onnen Gases AA’eohselt — dem CH 4-Gehalt entspreohend
— zAA’ischen 8000—9000 Kai. und entspricht etAA a dem HeizAAert von

3/4 1 Benzin. Ein m® Gas representiert alsó rund 2.5 effektiA^^e PS
und durch die Ausnützung dér A'ollen Ertage dieser Brunnen konnte
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mán je ein 200—365 PS leistendeii Gasmotor tag und nacht im Be-
trieb haltén

Interessante, obwohl nur wissenschaftlich wertwolle Resui-

tate körmén wir aiis denjenigen Untersuchungen erwarten, die auf

die luiziative des Herrn Direktors L. v. L ó c z y in dein chemi-

schen Laboratórium dér kgl. ung. Geologischer^ Anstalt im Gangé
sind und die die Bestimmung dér Spuren seltener Gasen, beson-

ders dér des Heliums in dicsen Erdgasarten bezwecken.
Das Sammeln dér Daten bezüglich dér Lebensdauer dér gas-

führenden Brunnen ist noch nicht abgeschlossen. An dicsér Stelle

möchte ich im Zusammenhange mit dieser Frage nur noch soviel

erwahnen, dass ich im Alföld mehrere 30—40 Jahre alté Brunnen
kenne, ja ist dér erste gasführende artesische Brunnen auf dér

MÁV-Station in Püspökladány sogar nach 60 Jahre immer noch
im Betrieb, obwohl er mittlerweile negatív wurde. Die Lebensdauer
dieser Brunnen ist nicht nur eine Funktion des Wasserertrages,

denn rneine an zahlreichen Brunneii ausgeführten Messungen be-

treffs des Gasertrages weisen dachin, dass dieser mit dér Zeit im
stárkeren Masse falit, als es die Wiasserertragsverminderung for-

dern würde. Regei massige Messungen könnten auch hier sehr

wichtige Ergebnisse bringen!

Ich versuchte in den eben Ausgeführten die wichtigeren Ge-

sichtpunkte zusammenzufassen und zu erklaren, aus welchen wir bei

dér Beurteilung dér Trans-tiszaer und überhaupt dér Alföldéi’ Erd-

gasfrage ausgehen müssen. Die letzten ein-zwei Jahrzenten zeigen

auch auf dicsem Gebiet cinen deutlichen Fortschritt, obwohl —
wie wir sehen — noch viele Fragen einer Lösung harren. Nach Er-

kennung dieser gilt aber unsere Hoffnung vielleicht nicht mehr
als eltel, dass die ungarischen Geologen und Faehleute dér ange-

wandten Geologie, sowie die ungarischen Bergleute und Techniker

diese Probleme auch und zwar zum Wohle unseres Landes lösen

werden.


