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Bánd LXX. kötet 1940 október— december Heft 10—12. füzet.

I. emlií:kbp:szí:i)ek.

Mt]GEMLBKEZÉS BÖCKH JÁNOS (1840—1905)) VOLT
ELNÖKÜNKBL, SZÜLETÉSÉNEK SZÁZ ÉVES FOBDULÓJ AN.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1940. évi novcnnher lió IJ.-í'ui

tartott ünnepi ülésen elmondottam

P a p p K á r o 1 y ezidei elnök.

— A 25—27. ábrákon J fényképpel. —

Igen tisztelt Ünnepi Ülés!

Október hó 20.-án nuilt száiz esztendeje, hogy Böekh János,
az akkor még különálló Pest városában megpillantotta a napvilágot.
Ugyanis édes anyja Dentseh Vilma pesti leány volt és 1840.

október havában pesti rokonainál tartózkodott.

Édes atyja Böekh Adalbert, a Pozsony vármeg.véhen
fekv Somorja rendezett tanáesn város orvosa lévén, a fiatal János
gyermékkorát Somorján töltötte. 1850—1854. között a i)ozsonvi kirá-
l.vi katolikus fgimnázinmhan, 18.55-ben pedig a freáliskoláhan
tanult. 1856-tól 1858-ig a kremsi mérnökkari iskola növendéke volt.

Tornázás közben lábát törve, bnesnt mondott a katonai pályának.
Ezen véletlen balesetnek köszöidietjük tehát, hogy a iNIindenbató
hazánkat egy nagy geológussá 1 ajándé-kozta meg.

1858. szén már a Selmecbányái Akadémián tanult, ahol 4 éven
át szeretettel hallgatta Pettkó ,T á nos ásvány-, föld- és slénytani
eladásait. Selmecbányáról a szabály.szer oklevéllel távozva 1862.
szén a stájerországi Eisenerz, majd az alsó ausztriai Beiebenau
hengermveinél gyakornokoskodott. 18fí4-he)i a- bécsi földtani intézet-
hez osztottak be. ahol Haidinger Vilmos, majd H a u e r
Ferenc igazgatók oldalán tanult, míg az egyetemen Suess
Ed várd eladásait hallgatta. A bécsi geológusok vezetésével meg-
ismerte Cseh-Morvaorsziíg és Galícia különböz vidékeit. Majd
18(56d)an ^lagyaroi'szágra került, ahol a nógrádvármegyei Buják,
Szirák és Eeseg harmadkori i-étegeit taglalta, s írta meg német
nyelven els értekezését. 1867-ben a Budán mköd pénzügyminisz-
térium elnöki osztályába kerül-t. Ekkor történt, hogy G o r o v e
T s t V á n m. kir. földmívelés-, ipar és kereskedelemügyi miniszter fel-
állította a m. kir. földtani intézetet, s 1869-ben ide Hant ken

1 k s a miizeumi rt igazgatóvá nevezte ki. Az új intézet els
geológusai H o fm a n n Károly, Böekh J ,á n o s és W i n k 1 e r
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Ben voltak. Ekkor ismerkedett meg H o f m a n n Zakariás
bányatulajdonossal, akinek leányát, Antóniát 1873. aug. 11.-én

nül vette. Esküvjüket geológushoz illen az aradmegyei Paidison
tartották, ugyanabban a községben, ahol Lóczy Lajos szüleinek
szleje volt. Ezen községet késbb Ópálos néven ismertük, s ezen
Arad-hegyaljai községhez fzdik két nagy geológusunk: Böckh
János és Lóczy Lajos ifjúságának legszebb korszaka.

Böckh János tudományos mködését életrajzírója: S z o n-
tagh Tamás* két szakaszra osztja. Az els idszak 18G8-tól 1882-ig
terjed, amikor fmunkája a Déli Bakony geológiai felvétele volt.

A triász taglalását rövid két esztend alatt elvégezte. Ö állapította
meg elször a Litéri törésvonalat, amelyet Litéri hasadék néven
ír le. A Bakony déli részérl írt két munkája-

I. rész a Déli Bakony triász rétegsorát taglalja, 7 tábla kövü-
letrajzzal. Megjelent a m. kir. Földtani Intézet Évkönyvének II.

kötetében 1872-ben;

II. része a Bakony liasz, júra, kréta és harmadkori rétegeit

tárgyalja, ugyancsak 7 tábla rajzzal, a Földtani Évkönyv III. köte-

tében 1874-ben.

A Bakony felvételét 1874-ben bevégezve, Pécs város földtani

kutatásához fogott, majd 1877-ben a krassó-szörényi hegység fel-

vételével foglalkozott és a Déli határhegység kristályos paláinak

3 csoportba osztása tle származik.

Amikor Hantken Miksa 1882-ben igazgatói állását az

egyetem slénytani tanári állásával cserélte fel, Ferencz József
Magyarország királya Böckh Jánost nevezte ki a földtani

intézet igazgatójává 1882-ben.

Itt kezddik Böckh János mködésének második korszaka.

Kezdetben, 1882—1892. között krassó-szörényi felvételeit folytatta,

majd 1893-ban megindítja a Keleti Kárpátok bels peremén a k-
olajkutatások geológiai felvételeit. Ezen kutatásokat személyesen

nyitotta meg és 2 nagy munkát írt vizsgálatairól.

I. Az egyik a Máramaros vármegyei Izavölgy fels szaka-

szának geológiai viszonyait tárgyalja; megjelent a m. kir. Földtani

Intézet Évkönyvének XI. kötetében, 1894-ben, 79 oldalon 1 geológiai

térképpel. Felvételeiben a kristályos palák cs kristályos mészkövek
fölött a fels krétától az oligocénig terjed kárpáti homokk cso-

portot 7 tagra osztja, s hangoztatja, hogy a dragoniér-szacsali

vonalon a nafta és ozokeritkutatás ép oly reményteljes, mint a

gáesországi Boryslaw kolaj területén. Ezen véleményét a késbbi
fúrások igazolták.

* S z o II t a g h 1’ a in á s : Nagysúri liöckli János élete és munkál-
kodása. (1840— 1969). A Éöldtani Közlöny 1940. évi 40.-ik kötetének l—28.

ohialain nuigyar és a 80— 113. oldalakon német nyelven, arcképpel.



Uöckli Jciiios cmlékozcti* 247

II. Másik munkája a háromHzékmegjje'i Sósnwz {ícolóííiai

viszonyait tárííyalja. MofijeUmt a m. kir. Földtani Intózct Évkönyvé-
nek XII. kötetéhen 18})5-lKm, 193 oldalon. Itt az alsókrétától a fels
oliííocénifí terjed kárpáti homokk es()])ortot (i részre o.sztja, amely
taíilalás, a fíyér kövület tartalom miatt, nehéz feladata a {íooló-

ííusoknak. Kz a két munka az, amehad a Maííyarhoni F'öldtani

Táisnlat az 1900-han alapított Szahó .1 ó z s e f-emlékéremmel els
ízben kitüntetett.

B öc k h dános mnnká.ssáfíának lejíhühh krónikája az a 2.")

ijíazfíatóstáifii jelentés, amelyhen lS82-tl l!)()7-iíí, tehát 2.'> éven át

az intézet mködésérl heszj'nnol.

A múlt század geolófíusai lefínagyohhrészt méíí németül beszél-

tek efíymás között s gyakran jelentéseiket is németül fogalmazták.

Hogy mégis olyan szép magyar jelentéseket találunk, azt f-
ké)) I’ e t h (t y n 1 a hnzgóságának köszönjük. P e t h (j y ii 1 a

eredeti nevén P e t r o v i t s, P e t f i S á n d o r és T o m p a M i h á 1 y
rokona, magas mveltség, gazdag férfin volt, aki gyönyör ma-
gyar nyelven írt. A geológusok kéziratait örömest javítgatta^ s

gyakran még S e h a f a r z i k Ferenc is átadta kéziratát azzal

a felhívással: no most (i y n 1 a, cifrázd ki a jelentést! Gyula
bátyánk ))edig napokat töltött el a javítgatással, volt a földtani

intézet íródeákja.

Böckh .1 á n o s igazgatói mködésének legnagyobb ered-

ménye, hogy a m. kir. F'öldtani Intézetnek új otthont teremtett.

A múlt század utolsó évtizedében az intézet a földmívelésügyi

minisztérium sötét földszinti helyiségeiben szorongott, s a gyjte-
mények csaknem hozzáférhetetlenek voltak. Böckh János
érdeme, hogy 8 e m s e y Andor áldozatkészségével, L e c h n e r

() d ö n magyar stílusában felépült az intézet Stefánia-úti palotája,

amely 384.000 forintba került. Az iij palotát, az intézet alapításának

30-ik évében, 1900. május 7.-én Darányi Ignác földmívelésügyi

miniszter adta át a magyar geológusoknak. Az intézet rjészletes

leírását 1900-ban Darányi Ignác megbízásából Böckh János
és S z o n t a g h Tamás külön füzetben adták ki, amelynek beve-

zet áttekintését Böckh János azzal végzi, hogy Linné mon-
dását idézi: „A tudományok mecénások nélkül ép oly kevéssé csí-

ráztak. mint nap nélkül a magszemek.”
Századunk hajnalán a magyar geológusok felejthetetlen ki-

tüntetésben részesültek, amikor I. Ferenc József királj'' felsége
1900. május 29.-én, kedden déleltt 11 órakor személyes látogatásával
tisztelte meg az intézetet. A hatalmas Birodalom császára és
Magyarország apostoli királya az udvari méltóságok, elkelségek
és miniszterek élén vonult he az intézet múzeumába, ahol Böckh
János igazgató kalauzolta a nagy királyt. Erre az alkalomra
már kiállították a múzeumban a borbolyai sbálnát, amelyért a
bécsi intézetek annyira irigyelték azi intézetet. I, Ferenc József
rendkívüli érdekldéssel hallgatta Böckh János magyarázatait,
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olyannyira, hogy félórával meghosszabbította ott tartózkodását,

ami legnagyobb ritkaság volt Ferenc József 68 éves nralko-

dása alatt. I. Ferenc József felségének megérkezését a föld-

tani intézet palotá.ia elé a 25. ábrabeli fénykép mutatja, amelyet

Kalecsinszky Sándor fövegyész készített.

25. álira. T. Ferenc József, Magyarország apostoli királya liMKk

május hó 29.-én meglátogatja a magyar királyi földtani intézet Slefánia-

úti palotáját. Az intézet nevében Darányi Ignác földímvelésügyi

miniszter és Böckh János intézeti igazgató fogadják.

A látogatást követ udvari ebéden a nagy király a követke-

zket' mondta Berzeviczy Albert valóságos bels tikos taná-

csosnak: „Gyönyör intézet. Nem úgy értem ezt. mintha csak kí-

vülrl volna nagyon szép, hanem bels tartalma, gazdagsága és

gyjteményeinek becse nagyon megörvendeztetett engemet.'”

A földtani intézet megnyitása után jóval késbb nyilt meg
a Mezögaz'Uiiui<j\ Mvzenni, amelyet Öfcdsége szintén meglátogatott.

A meghívottak között szerényen félre állva ott volt Höckb J á n o s,

az oro.sz Szent S/aniszlórendjel szalagjával és mellette S c b a f a r-

zik Ferenc boszniai badiérmével díszítve. Amikor ("ífelsége a

geológusokat mcLníillantotta, kíséretének nagy bámulatára odalépett

a geológusokhoz. M('gkérdezt(' az igazgató úrtól, hogy i)reparálták-e

már az sbálnát és S c b a f a r z i k t ó 1 I)oszniai hadi tette irá.nt
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í'rdi'klödött. rfí.Víiiiis Ölelsétío a rendjeleket annyira ismerte, hofíy

az els pillantásra tisztálan volt azzal, hofíy S e li a l'a rzik a hadi

kitüntetést esakis az 1S78. évi boszniai liábornbaTi szerezhette. ,.i

Ilyen inafías pártfojíá.s más embert talán elbizakodottá tett

volna. Böekh János azonban élete véííéití mefímaradt egyszer,

buzgó római katolikus vallású tudósnak.

Mindazáltal Böekh J ános 2(i éves igazgatói mködése alatt

sziimos kitüntetésben részesült. Már az ezredéves országos kiállítás

alkalmálK)! felsége lS9(i. október 10.-én a Hl. osztályú vaskoromi'

renddel tüntette ki. Majd a VII. nemzetközi geol. kongre.sszus alkal-

mából, amelyen mint a Magyar Birodalom küldöttje szerepelt, az

Orosz Czár Szcnfpétervárott 1899. tavaszán az Orosz csillaggal díszí-

tett Szent Szaniszló rend //. osztályú jelvényéi adományozta szá-

mára. Végül 1907-ben I. Ferenez József apostoli király a Föld-

tani Intézet és a Mezgazdasági Múzeum megidapítása és fejlesztése

körül szerzett érdemei elismeréséül N a g y s n r i elönév adományo-

zásával magyar nemessújgel tüntette ki, s ezóta a esahid a N a g y-

s ú r i Böekh nevet használja.

A földtani intézet Stefánia-i'iti palotája, 1900. évi felépülése

után csakhamar a magyar geológia otthonává vált, ahol úgy a tk.

hegyvidéki geológiát, mint a sík területeken mköd agrogeológiát

jeles szakférfiak mvelték. Azonkívül a bányageológiában való ki-

képzés eéljiból éveidvént 2—2 bányamérnököt is beosztottak a föld-

tani intézethez. Valamennyi geológus külön szobát kapott, s e mel-

lett a 10 szakaszra osztott hatalmas nuizeumban, amely az egész

má.sodik emeletet elfoglalja, minden geológus megkapta mködésé-
hez a megfelel szakaszt. A 20.000 kötetes könyvtár és 10.000 lapot

tartalmazó térképtár az I. emeleten szintén rendelkezésére állt min-

den intézeti tagnak. A föld.«zinten szépen berendezett kémiai, talaj-

kémiai és talajfizikai laboratóriumok sorakoztak, kaloriméterekkel

és talaiiszapoló készülékekkel felszerelve. St az alagsorból nyíló

mély aknában két föhlrengésmér mszer is volt, Semsey Andor
adományából, A mszereket éveken át Fi m s z t Kálmán dr.

m. kir. vegyész kezelte.

Az intézet új otthonában számos külföldi szakférfi is meg-
fordult, nemcsak a szomszédos országokból, hanem az Óceánon tiili

világrészekbl is. így 1904. február és március havában 2 japán
geológus: K i n o s z u k e T n o u y e J a y e ^I i s h i o hosszabb idt
töltött az intézetben. A japán geológusok itt tartózkodása alkalmá-

ból K a 1 e c s i n s z k y Sándor fvegyész az intézet mtermében
lefényképezte az intézet szaktudósait, amely képet a 2G. ábrán be-

mutatom. A kép közepén ül Böekh János igazgató, mellette a

két japán geológus, és az idsebb geológusok, míg háttérben az

akkor még fiatal geológusok és bányamérnökök sorakoznak. A fény-

képez K a 1 e c s i n s z k y fvegyésszel együtt 22-en vagyunk a

Icépen; a 22 geológus közül ma már csak hatan élünk, 16 .szaktársunk

immár az ö: ökkévalóságba költözött.
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A Társulati Élet terére térve át, Böckli János a Magyar-
honi Földtani Társulatnak 1867. óta rendes, 1871. óta választmányi
tagja, 1872—1873-ban mint els titkár K o c h Antal és S a j ó-

helyi Frigyes titkárokkal együtt szerkesztette a Földtani
Közlönyt. 1889-ben Szabó József mellett alelnök, majd Szabó
halála után, 1895—1900. között 6 éven át a Társulat elnöke volt.

Az 1900. februári közgylés az akkor alapított Szabó József-
emlékérem els példányát Böckh Jánosnak ítélte. Az 1901. feb-

ruár 6.-i közgylés tiszteleti tagul választja, amikor az elnöki széket

Telegdi Róth Lajosnak adta át. Társulatunknak 40 éven át

vezérl, munkás tagja volt, aki geológusaitól megkövetelte, hogy a

társulati üléseket látogassák.

26. ábra. A m. kir. földtani intézet szakszemélyzete 1ÍM)4. február 2(l.-áii

Budapesten. K a 1 e c s i n s z k y Sándor felvétele. Balról jobbra az

els sorban ülnek; Halnváts Gyula, Inkey Béla, ár. Kinoszuke Inouye,

Böckh János, ár. Jaye Misliio, ár. Scha farzik Ferenc, Teleydi Botli

Lajos; hátul jobbról balra: ár. Pálfy Mór, Kápolnai Pauer J^ikfor,

(Ir. Liffa Jurái, Beyuly Antal, Güll Vilmos, László Gábor dr., Emszl

Kálmán dr., Kadic Ottokár dr., Treitz Péter, Szontayh Tamás, Posevitz

Tivadar, Horusitzky Henrik, Timkó Imre és Papp Károly dr. állnak^

Igazgatói állásálk)! 1908-ban nyugdíjba lépve, ezt nem sokáig

élte túl, amennyiben 1909. május 10.-én, 69 éves korában elhúnyt.

Ravatalát az általa alapított i)alo4a elcsarnokában a magyar tudo-

mányos élet elkelségei vették körül és május 12.-én, vcröfemies

tavaszi (Udmliin kisértük ki a Kerepesi-tenietb.en-lev,rny.ugvohelyvre.
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'27. ábra. X a g: y s n r i B ö e k li János szobra a m. kir. Földtani Intézet

Stefánia-úti palotájának bástyafalán. Készítette Stróbl Alajos
szobrászmvész Kápolti Alajos segédkezésével, az 1915. évben.

Fényképezte Pappné Balogh Margit dr. 1939. június 28.-án.

A ^liudenható különös rendelkezése folytán, 22 év niiilva ugyan-
errl a helyrl kísértük örök- útjára nagynev fiát, X a g y s ú r i

vrr
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Böckh Hugó államtitkárt, az igazgatói méltóságban rövid ideig

utódját, aki 193]. december 6.-án, életének delén, 57 éves korában
hányt el.

Hogy Böckh János milyen általános tiszteletben részesült,

arra jellemz az, hogy amikor az emlékszoborra a felhívást kibocsá-
tottuk, rövid id alatt 6.615 korona gylt egybe. A szobrot Stróbl
Alajos mvész. Rá p ölti Alajos segédkezésével ruszkicai

márványból faragta. A szobor az Itáliában szokásos beugró fülké-

ben ábrázolja Böckh Jánost. A szobor képét a 27. ábra mutatja.
A szobrot Társulatunk 1915. június 21.-én felajánlotta a magynr

királyi földtani intézetnek, s Lóczy Lajos igazgató-ntódja 1917.

június 6-án ezt az intézet Stefánia-úti bástyafalán helyezte el.

A szobor leleplezésén Böckh János gyermekei: Böckh
Hugó, az igazgatói tisztségben 1929—31. között utóda, Béla fia
és özvegye Böckh J á n o s n é : H o f m a n n Antónia még részt

vettek, azonban azóta k is követték a Megboldogultat az örökké-

valóságba. Gyermekei közül csupán Hagerné Böckh Vilma
úrn él, aki a mai nehéz utazási viszonyok között Bécsbl távol-

maradását kimentette. Ülésünkön megjelen unokái azonban méltó

büszkeséggel tekintenek vissza nagyatyjuk emlékére.

Végezetül legyen szabad néhány rövid eseményt közölni

Böckh János életébl, minthogy a nagy embereket gyakran az

élet apró eseményeibl ítélhetjük meg.
Szontagh Tamás az életrajzban említi, hogy Böckh

János szabad idejében vadászó kedvtelésének élt.

A múlt század nyolcvanas éveiben sógorával, H o f m a n n

Károly fgeológussal együtt szülfalumban, Tápióftághon vadász-

gatott, ahol épen a mi szlnk volt a vadász-tanyájuk. Magukkal
hozták a kis Hugót is, aki 15. éves korában, vállán kis puskával

kísérte atyját és nagybátyját a vadászúton. Nekem, a 16 éves gim-

názista fiúi'ak imponált a puskás fiú, viszont Hugónak az tet-

szett, hogy én Tglóról 1889-ben gyalog jöttem haza.

Tíz év múlva a megyetemen egy folyosón hozott össze a

sors bennünket; Böckh Hugó a inineralógus Schmidt Sán-
dor mellett, én pedig a geológus Lóczy Lajos oldalán voltam

tanársegéd.

Az 1899. évben Hugó barátom javaslatára Böckh igazgató

úr felhívott, hogy segédgeológus gyanánt folyamodjak a földtani

intézethez, felvételért. Én alázatos tisztelettel elhárílottam a meg-

hívást, azzal indokolva, hogy vizsgáimat még nem tettem le. Amikor

azután 1900-ban az új palotába költözött az intézet, jeleivtkeztem az

igazgató úrnál, aki harsogó nevetéssel fogadott, momlván: „No játja

doktor úr, most kiugrasztottam a nyulat a bokorból.”

Amikor kinevezésem megtörtént, 1900—1905. között az igazgató

úr abban a kitüntetésben részesített, hogy elkíscrhette))i Hunyad é's

Kiassó-Szörény vármegyében végzett ellenrz útjára Ha Iává ts

G y n I a, P á 1 f y M ó r és S e h a f a r z i k F e r e n e munkaterüle-



Ilöfkh János onilókezeto 253

tciro. Akkortájt mi íieolófínsok évi átalányt kaptunk, s az 1.100 ko-

ronából adcliíí dolííoztunk, ameddiíí költséíííiel bírtuk.

Egyik nyári úton, Hnnyad megyében, ebéd közben megszólal

az igazgató úr: „Nem is tudják a kedves kollégák, hogy P a pj)

Károlyt egy szép asszony emlegette Párádon.” Erre én fülig

eli)irultam, de nem a szép asszony miatt, hanem azért, mert engedély
nélkül 3 hétre Párádra távoztam.

Az igazgató úr azonban, végtelen jóságával megnyugtatott,
mondván, hogy „ nem haj ez, hiszen a geológus bárhol dolgozik is.

ez hazánk javát szolgálja”.

Az új intézeti palotiVban éveken át tanúja voltam, nagy yeoló-

yusaiuk vitatkozásának. Ugyanis Semsey Andor nagy mecéná-
sunk számára az igazgató úr külön szobát rendezett be a földszinten.

jMinthogy Semsey úr unatkozott a külön szobában, ezért Böekh
igazgató úr felküldötte öt az emeletre hozzám, hogy határozzuk az
aldunai ammonitákat. Minthogy .szobám közvetlenül Szontagh
Tamás bátyánk lako.sztálya mellett volt, ahova az igazgató úr
naponkint feljárt, ilyenkor hozzj'udí is benézett, hogy mennyire
haladtunk a szvinyieai ammoniták határozásával. Igen gyakran
megfordult itt Lóezy Lajos egyetemi tanár úr is Laezkó De-
zs veszprémi piarista tanár kíséretében. Megindult ilyenkor a vi-

tatkozás a bakonyi triászról, s a vitában többnyire Böekh János
vitte el a pálmát. Bámulatos emlékeztehetségével, tiszta, világos

ítéletével, döi’g, érces hangjával mindannyiunkat sarokba szorított.

Laezkó Dezs többször megjegyezte, hogy „nagyszer eladó
tanár veszett el az igazgató iirban.”

Egy ilyen alkalommal történt az jlz esemény is, amelyet a

Kálisókutatások története c. müvem II. részében meg is örökítettem,

a Földtani Közlöny 1913. évi 43. kötetében.

Az 1906. évi mezségi utazásomból visszatérve, a szokott helyen

jelentettem, hogy Mezszentmihálytelkén 800 méteres fúrást java-

soltam. Felsoroltam, hogy ezzel a fúrással eldönthetjük a sótömzsök

helyzetét, az esetleges kálisó-telepet, st talán a szenet, petróleumot

vagy földi gázokat tartalmazó rétegekrl is hírt kapunk; amiként
ezt a Bányászati és Kohászati Lapok 1907. évi októberi számában
a Mezöség szelvényével illusztrálva leírtam.

Erre Böekh János igazgató úr megjegyezte „ hogy .sós-

vizet és földigázt adhat ez a fúrás, de hogy a többi kincset is meg-
találják, azt kétlem. Az Ön által rajzolt szelvény épen arra mutat,

hogy maga sem bízik a sok kincsben, st talán psak buzdítani akarja

a magas kormányt a fúrásra.”

De, — jegyeztem meg bátortalanul — majd csak elhoz vala-

mit ez a fúrás; két eset lehetséges, vagy kálisó lesz ott, vagy pet-

róleum.

Erre az igazgató úr a következ választ adta:
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„Engedje meg, tisztelt Doktor Ür, hogy itt S e m s e y és

Szontagh barátunk eltt, Lóczy és Laczkó tanár urak jelen-

létében kijelentsem, hogy még egy harmadik eset is lehetséges és ez

az, hogy sem kálisó, sem 'petróleum!”

Boldogult Böckh János látnoki szemeinek igaza volt, mert
34 évvel ezeltt tett kijelentése ma is érvényes. Ugyanis a Mez-
ségen eddigelé sem kálisó, sem petróleum nem mutatkozott. Ezen
kincseket Erdély más részein kell kutatni.

*

Ezekben vázoltam Böckh János volt Elnökünknek, a

magyar geológiai kutatások nagy szervezjének életét, munkásságát
és egyéniségét, születésének 100 éves fordulóján.

Mi idsebb geológusok, akik még az igazgatása alatt kezdtük

életpályánkat, végtelen hálával, tisztelettel és nagyrabecsüléssel adó-

zunk nagy tudósunknak és atyai jóakarónknak!

Áldott legyen emléke!

SAJÓHELYI FRIGYES (1848—1940) VOLT TITKÁR ÉS
VÁLASZTMÁNYI TAG EMLÉKEZETE.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1940. november 13.-án tai’tott

ünnepi ülésén elmondotta:

Papp Káról y ezidei elnök.

— A 28. ábrán két fényképpel. —

Szeptember hó 9.-én elhunyt Sa jóhelyi Frigyes nyu-

galmazott székesfvárosi freáliskolai igazgató. Társulatunk legid-

sebb tagja, 92 éA^es korában.

Istenben boldogult tagtársunk még Böckh J á n o s-sal és

Koch Anta 1-lal együtt kezdte pályafutását. Hetven esztendvel

ezeltt lépett Társulatunk tagjainak sorába, és mint titkár, szer-

kesztette a Földtani Közlöny els hat kötetét.

Életének és munkásságának fbb mozzanatait a következk-

ben vázolom.

S a j ó h c 1 y i Frigyes a pestvármegyei Ácsa községl)cu

1848. február 16.-án született,- ágo.stai hitvalláséi evangélikus család-

ból. Fiskolai tanulmányait a budapesti egyetem bölcsészettudomá-

nyi karán végezte, ahol ásványtani és vegytani pályadíjat is nyert.

~ Az 1870. év nyarán, segélydíjjal, geológiai felvételekre küldve,

három hónapon át részt vett a Bakony és Vértes hegység északi
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részének {íeolófíiai térképezésében; 1870. szén pedijí az akkor fel-

állított középiskolai tanárképezde rendes tájijává nevezték ki évi

400 forint ösztöndíjjal. Az 1870—1871. tanévben a Budapest fváiros

által fenntartott IV'^. kerületi közséjti föreáliskolához a természet-

rajz és vejíytan rendkívüli tanárának nevezték ki, ahonnét az

1871—72. tanév elején az akkor felállított Vili. kerületi, Zerjíe-ntcai

reáliskolához helyezték át helyettes tanárnak, ahol a következ év-

ben rendes tanárrá vála.sztották inefí. Itt mködött lOO-iíí, amikor
ifíazjíatói eímmel nynjídíjba lépett.

28. ábra. Sajóhelyi F r i {>• y e s arcképe 52 éves és í)2 éves korában.

A földtani kutatásokba való belekapesolódásáról az els adatot

H a n t k e n Miksa, a m. kir. földtani intézet igazgatója adja, a

m. kir. Földtani Intézet Évkönyve I- kötetének elszaviáiban (Pest

1871.) a következ sorokban; „1870-ben W i n k 1 e r Ben és B ö c k h
János a melléjök rendelt két gyakornokkal a Bakonyban és

Vértesben dolgoztak. A nagyméltóságú közoktatásügyi minisztérium
lészérl földtani kiképezteté.sök végett küldött tanárjelöltek: Sajó-
helyi és R i b á r a Vértesben és Bakonyban folytatott felvételek-

ben vettek részt.”

A jelentésben említett Sajóhelyi Frigyes és Ribár
István a l'öldtani Társulat tagjai sorába 1871-ben léptek be.

Társulatunkban Sajóhelyi Frigyes neve elször a.

Földtani Közlöny 1872. évi II. évfolyama 17. számának címlapján
szerepel, ahol a szerkesztség közli, hogyha választmány megbízá-
sából a folyóiratot Böckh János és Sajóhelyi Frigyes
titkárok szerkesztik.

Majd a Földtani Közlöny 1873. évi III. évfolyamának 4. olda-
lán Böckh János elstitkár az 1873. január 22.-én tartott köz-
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gylés jelentésében ezeket írja; „Végre fel kell hoznom, hogy Koch
Antal volt másocltitkárnak Kolozsvárra történt áthelyezése által

ezen állomás betöltése múlhatatlanul szükségessé válván, a bizott-

mány a másodtitkári teendknek a jelen közgylésig való ideigle-

nes átvállalására Saj óhelyi Frigyes larat kérte meg, ki e

kérésnek készségesen helyt is adott.”

Ettl kezdve a Földtani Közlöny 1873. évi Ill-ik, az 1874. évi

IV-ik, 1875. évi V-ik és 1876. évi Vl-ik köteteit mint titkár szerkeszti,

Róth Lajos titkártársával együtt.

Els közleménye a Földtani Közlöny 1873. évi III. kötetének

178—183. oldalain jelent meg „Erdély földrajzi, sótelcpeinek föld-

isméi és sóbányászata mvelési viszonyainak rövid vázlata" címen,

amelyben 1873. június ll.-i felolvasása nyomán ismerteti a kolozs-

vári m. kir. bányaigazgatóságtól kiadott munkának tartalmát.

Részletesen közli az erdélyi magyar királyi sóbányák
1861—1872. évi sótermelésének adatait.

Második cikke a Földtani Közlöny 1874. évi IV. évfolyamának
57—65. oldalain jelent meg „Translajtánia talajszerkezete" címen,
amely C o 1 1 a Bernét munkája nyomán készült. C o 1 1 a „Trans-

lajtánia” név alatt a Kárpáitok hegyláncától koszoriízott Magyar-
ország és Erdély területét érti, s ezen terület ásványi kincseit ismer-

teti az Osztrák-Magyar Monarchia 1 : 576.000 mérték geológiai tér-

ké})e nyomán. Cotta Be mát itt veti fel elször a káliumsók
kutatásának kérdését. Azt írja, hogy az Erdélyben hiányzó kálium-

sókat a Tisza medencéjében kell keresni. Végs soraiban lelkes han-

gon hirdeti, ha a vas és szén mellett a káliumsótelepeket is meg-
találnák, úgy Translajtánia {= Magyarország) egy késbbi tárlaton

máskép szerepelne, mint az 1873. évi bécsi világtárlaton történt.

Harmadik cikke a Földtani Közlöny 1875. évi V. kötetének
262—26!). oldalain jelent meg: „Jelentés a Magyarhoni Földtani
Társulat ez évi erdélyi kirándulásairól", amelyben az 1875. augusz-
tus havában Nagyág, Déva és Vajdahunyad vidékére vezetett tíz-

napos kirándulást ismertette.

Titkári mködése után 1877-tl 1881-ig társulatunk választ-

mányi tagja volt, de már 1889-ben kilépett a tagok sorából.

1874-ben egy vegytani tankönyvet is írt.

1877-ben a kir. Magyar Természettudományi Társulat megbí-
'zásából lefordította Faraday: The Chemical history of candle

cím felolvasási ciklusát, amely a társulat könyvkiadó vállalatának

kiadványaként jelent meg.
1880-ban „Budapest ásványos forrásai és a városligeti artézi

kút" cím ismertetését írta meg.
Irt továbbá egy Ásvány—Kzettan cím taiddinyvet a buda-

pesti középiskolai tanulók használatára. 1879—1880 között lefordította

Stanley középafrikai utazását tárgyaló kétkötetes munkáját,
amely füzetes vállalat alakjában 34 füzetben látott napvilágot.

Fmunkája a Pozsonyi—Stanií)fcl-ixle Tudományos Zseb-

könyvtárban jelent meg: Geológia címen 2 füzetben.
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I. Általáuos rész. Dinamikai {íoolófíia és petrofíráfia 14!) olda-

lon (152—153. riizot 1!)03.).

II. A Föld törféinde, sztratiíírafia és palaoontolófíia 102 olda-

lon, 74 ábrával (154—155 füzet 1!)04.).

A két kis füzet annak idején hasznos szolgálatokat tett a geo-

lógiával foglalkozó tiinnlóknak. Külünösen hazánk bányászatáról,

hányaterineléséröl hceses adatokat nynjtott. (londosan és magyaro-
san írt, azonban a mszavakat következetlenül használta. Mert míg
a tufát németesen /«//-nak írta, addig az slénytani neveket annyira

megmagyarosította, hogy alig ismerünk reájuk, pl. Ammonitesz
.'^zpiratisszimus, Turrilitesz kosztátusz, Elefasz j)rimigéninsz, bsz,
ursznsz és szusz!

Mint froáliskolai tanár, rendkívül eredményes munkássiigot

fejtett ki a természetrajz—vegytan tanítása körül. Érdekes, hogy a

Zerge-ateai, ma Iloránszky-uteai föreáliskolában állandóan kiválá

geológus-tanárok mködtek. S a j ó h e 1 y i Frigyes 1871-tl l!)05-ig,

utána To'borffy Béla 1905—1912 között, majd fia Toborffy
Zoltán 1912—1927. között. T o b o r f f y Z o 1 t á n Társulatunk
Szabó-emlékérmének tulajdonosa, aki 45 éves korában hányt eh

1927-tl máig Hojnos Kezs geológus kartársimk, mint S a j
ó-

belyi Frigyes harmadik utóda, lépett tanszékük örökébe.

M iként B ö e k h .1 á n o s, úgy S a j ó helyi Frigyes is,

geológushoz illen, a Maros mellett tartotta es küvjét. Erdélyi ki-

rándulásán ismerkedett meg C s i k b á n k f a 1 v i Ke resates Ilo-

na úrleánnyal, akivel 18 7G. február IG-án a huiiyadvármegyei Al-

g y ó g y o n, a református templomban kötött házaságot. Egyik
násznagya gróf K u li n K o c s á r d volt. Valamennyi gyermeke
els feleségétl származik, aki 1905-ben hányt el. Második neje

é r a i\I a r g i t, szintén református vallású iirin, akivel 1908-ban

kötött házasságot Budapesten, Bárczy István i)olgármester

tanú eltt. Második felesége 1925-ben hányt el, s így S a j ó h e 1 y i

Frigyes, mint özvegy ember fejezte be hosszú életét.

Sajóhelyi Frigyest 6 gyermeke, számos unokája és

dédunokája gyászolja. Gyermekei mind kiváló polgárai hazánknak,
nagyobbrészt már szintén nyugdíjas tisztviselk. Kor szerint: I s t-

V á n nyug. miniszteri tanácsos, Dezs nyug. székesfvárosi pol-

gári iskolai tanár, László nyug. m. kjr. sótárnok, Ilona férjezett

C s i 1 1 é r y B é 1 á n é budapesti pénzügyigazgató neje, Sándor
székesfvárosi Beszkárt helyettes igazgató, A d á m szolgálatonkí-

vüli tengerészkapitány, aki jelenleg New-Yorkban él.

Sajóhelyi Frigyes temetése 1940. szeptember 11,-én,

szerdán délután nagy részvét mellett volt az ágostai h. ev. vallás

szertartása szerint a Kerepesi-temet halottas házából. Temetésén a

Magyarhoni Földtani Társulatot tanszéki utódja: Hojnos Kezs
dr. freáliskolai tanár úr képviselte.

Áldott legyen emléke!



258

II. ÉRTEKEZÉSEK.

A futóhomok elterjedése.

Irta : Cholnoky 3en dr.*

— A 29—55. ábrával.

—

I. A futóhomok meghatározása.

Eutóhomokot látunk sivatagokon, pusztákon, st még erds
területeken is, nélia növényzettl nem takarva, teljesen szabadon,
néha növényzettel íelig-meddig megkötve, néha pedig egészen

megkötött állapotban, erdvel, bozóttal benve, úgy, hogy a szél

már csak egészen kivételes esetekben tudja megbolygatni. Futó-
homoknak nevezhetjük fizikai értelemben azt a homokot, ami va-

lóban vándorol a szél hatása alatt, de tekinthetjük a fogalmat
petrografiai fogalomnak is. Ebben az értelemben futóhomok az,

amelynek gömbölydedre kopott szemcséi közt nincs elég köt-
anyag, úgy, hogy a szél meg tudja bolygatni. Az ilyen homok
kétségtelenül hosszú tat tett meg, mert hisz a szemcsék csakis

a száraz felszínen való hurcoltatás esetén kophatnak gömböly-
dedre. A vízben szállított homok szemcséi nem kopnak gömbö-
lyre, mert a deplacement, vagyis a víz „felhajtó ereje"'' (helyte-

len kifejezés) következtében a szemcsék nem nagyon srlódnak
a vízfolyás fenekéhez.

Látunk például petrografiai értelemben vett futóhomokot
Bakonyszentlászló táján, a pannonhalmi szélbarázdák déli nyílá-

sában, de úgy befedve erdséggel, hogy nem igen mozoghat, ám-
de ahol például földmvelés okából az erdt kiirtották, ott azon-

nal jelentkeznek a takaratlan futóhomok jellemz formái, például

a homokfodrok.
Vannak fizikai értelemben vett futóbomokok, de olyanok,

hogy petrográfiai értelembím nem lehet futóhomoknak nevezni.

Ilyen például a delibláti puszta futóhomokjának nagy része. Eb-

ben a homokbíin a szemcsék csak nagyon kevéssé vannak legöm-

bölyítve, a szemcsék egyenltlen nagyságúak és teméiah'k köztük

a por. Különösen feltn a sok kicsi csillámlemezke. Ha a nyír-

ségi buckákból markolunk ki homokot és megint eldobjuk, tcrnyo-

rünkhöz nem taj)ad semmi, alig egy két kis ])orszem, d(‘ c.sillám-

lemezke talán sohasem. A delibláti puszta homokját eldobva, te-

nyerünkön tc'kintélyes memnyiség por marad s élénkí'ii csillog-

nak a csillámlemezkék. A Libiai-sivatag homokjában nagyítóval

• Eladtíi a Magyarhoni FöhUiini Társulat 1940. május l.-éu tar-

tott szakülcsén.
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is hiába körösünk porszoinol, nincs a hoinokszonn'k közt soinnii s

olyan ^önibölyiu'k, mint a sörót.

Molyikot iu‘vt*zziik t(‘bát futó)bonioknak. Azt liiszom, na-

gyon tormószotos, ba futóbomoknak novozoin azt a bornokot,

iunoly valóban „fnt“, mozgásban van a szól batásái'a, ba akármi-

lyon szomnagyságú is ós potrografiailag luati is novozboto futó-

homoknak. I)o fiitóbomoknak novoztmi azt is, amoly ugyan fizi-

kai órtolombon vóvo n('m „fut“, do poti’ografiai szompontból fu-

tóbomoknak kiül novozmun. Mórt ba t‘z most nm is mozog, min-

clon osotro sokáig volt fizikai órtolombon vott futóbomok, tobát

azt mondbatnám, hogy „fosszilis“ állapotban van.

II. Á futóhomok mozgásának iránya.

Fizikai órtolombon tobát a valóban mozgó futóbomok állan-

•dóan utazik valamifólo irányban. Lobot, hogy nóba visszafordul,

nóba oldalt mozdul, jobbra, vagy balra, do vógorodmónybon egy
határozott irányban mozdul ol, mórt az obbon az irányban tör-

tónt elmozdulása minden más irányban törtónt mozdulatánál te-

tomosobb. A szái'az szól mozgatja a homokot. Esben az átázott

homok nm mozdul, a szól ilyenkor nm bírja legyzni a szom-

csóknok egymáshoz való tapadását. A bomokmozgató szolok lo-

botnok tartósak, do gyengék, mint például nálunk a ritka déli

szól, azután lobotnok igen ersek, do mindig csak rövid ideig tar-

tanak. Ilyenek például nálunk a zivatarokat megelz, sokszor

csak néhány percig tartó szólrobamok. Végül vannak ers és

tartós száraz szelek. Ha a szeleket az erk összetételének mód-
szere szerint, mint komponenseket összetesszük, az ered iránya

és nagysága fogja megmiondani, hogy a homok milyen irány-

ban és milyen sebesen fogja helyét véglegesen változtatni.

A vektor-mennyiségek összetételének jellemz tüneménye,
hogy az eredre, a rezultansra merleges irányban számított

részlet-eredk a rezultans jobb és bal oldalán tökéletesen kom-
penzálják egymást. A 29. ábrán szemléltetem a dolgot egy pél-

dával. Teg\áik föl, hogy valamely helyen ismernk a szél gya-
koriságát és ersségét, mondjuk évi összegében, a szélrózsa nyolc
irányában s tegyük föl, hogy sivatagon vagyunk s a szél min-
denkor száraz, bármilyen irányból fiijjon is. A szél gyakorisá-

gát és átlagos ersségét nevezzük el a szél munkaképességének
s ezt a munkaképességet tüntessük föl, mint vektorokat az 0
pontra rajzolt szélrózsában. Ezeket a vektorokat a 29. rajz mód-
szere szerint összetesszük s megkapjuk az R eredt. Ebben az
irányban és ilyen, a vonal hosszúságával arányos mértékben
tudja egy év alatt a szél a homokot elremozdítani. Ebben az

irányban tehát végleg elmozdult a homok. Az ered irányát
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rajzoljuk át a szélrózsára s húzzunk az 0 ponton keresztül erre

merleges vonalat. Ha most az egyes szélmunkaképességeket
erre ortogonálisán vetítjük, megkapjuk az R eredre merleges
irányú részleteredket s ezek egymással tökéletesen egyenl nagy-
ságúak, de ellenkez értelmek lesznek. A szél tehát egy év
alatt mozdítja ugyan a homokot elre is, hátra is, eltéríti jobbra

és balra is, de végeredményben az ered irányában és vele ara-

nyos távolságra történik az elmozdulás.

2<ia

29. ábra. A szél munkaképességének eredje.

Ha valaki például a futóhomok területet nyugati szél ide-

jén látja, azt veszi észre, hogy a buckák elvesztik szabályos

alakjukat, a buckák tetején éles tarajéi „koszorú" képzdik s

mindenesetre azt jegyzi föl, hogy a homok nyugatról keletre

mozog. Néhány bét múlva visszatérve ugyanide, a koszorúkat meg-
fordított helyzetben látja s azt állapítja meg, hogy a homok ke-

letrl nyugatra utazik. Ha azonban hosszú ideig tartózkodik ott,

tapasztalni fogja, hogy az északi szél sokkal ersebb és tartósai)!)

s a buckákról eltnnek a koszorúk és felveszik szabályos „áram-'

vonalas" alakjukat s valóban szépen haladnak dél felé. Ez a

tapasztalat nagyon lényeges és fontos és a koszorúk jelentségét
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ersen kiemeli. Ilyen koszorút látunk a 30. ábrán, Tudnunk kell,

liofív a koszorú mindig szokatlan irányú, vagy efemeris hatású

széf munkájával keletkezik s a koszorú meredek lejtje azt mu-

tatja, hogy a koszorú képzdése id(*jén meiri*felé vándorolt a

homok, de tudnunk kell, hogy ez csak etemeris jelenség, a buckák

igazi vándorlásának irányában nem képzdik koszorú! Az iroda-

lomban temérdek tévedést igazíthatunk ki, ha ezt figyel(*mbe

vesszük. Késbb majd pontos bizonyítékát olvashatjuk ennek a

ji'lents megállapításnak.

30. ábra. Koszorú a homokbucka tetején.

A homok tehát vándorol a különböz irányú szelek munka-
képességének eredje irányában. Látjuk, hogy az egyes buckák
évrl-évre mekkora utat tesznek meg. És ez a vándorlás így tart

már, mióta csak följegyzések vannak róla. Állandó vándorlásról

beszélünk tehát, amennyire Földünkön valami állandó lehet.

Ml. Á futóhomok szülhelye.

Ezeknek a buckáknak tehát valahonnan jönniök kell és

valahová elmennek. Nem kerülik körül a Földet, nem is mozog-
nak bezárt cirkulációkban, tehát valahol a homoknak születnie

kell és valahol a homoknak el kell vesznie, különben a földfel-

szín egy darabján való állandó vándorlást el nem képzelhetjük.

A homok szülhelyét nem mindig könny fölfedezni. Az
észak-német futóhomok, vagy a francia Landes futóhomokja a

tengerparton születik. A tengervíz mozgása szállítja a partok
elé a homokot a lepusztuló partok anyagából, vagy a folyók hor-

dalékából s mint túrzásokat teregeti el a part mentén. Tudjuk,
hogy a Frische-Nehrung és a Kurische-Nehrung a Balti-tenger

partján részben a Visztula deltájából, részben a Samland magas
partjainak pusztulásából származó homokból épült föl, mert a
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hullámok a part mentén és a sekély öblök elé túrzásokat építe-

nek. A túrzások homokja apály idején szárazra kerül s a szél ki-

fújja bellük amit bír s hatalmas dünnéket épít föl. Ezek egy
darabig vándorolnak az uralkodó északnyugati szél szárnyain, de
aztán megkötdnek. A homok szülhelye tehát a tengerpart.

Ugyanilyen a francia Landes futóhomokja. A Gironde-torkolatból

északon, az Adour-torkolatból délen a hullámok kihordják a ho-

mokot s hosszú, egyenes túrzásokat építenek. Ezek majdnem
összeérnek Arcachonnál. Ebbl a hatalmas túrzásból fújja ki a

szél a buckákat s azok vándorolnak kelet felé, de hamar megkö-
tdnek a nedves éghajlat alatt.

A Nílus deltájának ív alakú partján szintén vannak futó-

homok buckák, de nem terjednek be messze délre, mert az ural-

kodó, homokmozgató szél nem északi irányú, hanem úgy lát-

szik nyugati szél, legalább is a Szína i-félsziget északi lapályán

a buckák nyugatról keletre vonulnak. Az ilyen szél nem tud ki-

fújni a delta homlok-túrzásából. Ezt az északi szél teszi meg, de
aztán már tovább nem uralkodhatik a buckákon, mert az ered
nyugatról keletre irányul. Ezért csak keskeny és jelentéktelen az

a bucka övezet, amely Alexandria és Port-Said közt a delta hom-
lokzatán végig nyúlik.^

Az Indus deltájának Karaccusi vidékén láttam a delta parti

túrzásaiból kifútt homokot a nyári monzum ers szelével mo-
zogni északkelet felé s innen származik az indiai Tharr-sivatag

kevés futóhomokja. A nyáron hefújt homok gyakran megázik,

növényzet keletkezik rajta, persze csak amolyan félsivatagi, de

ez elegend arra, hogy az ellenkez irányú téli monzum nem tudja

a homokot mind visszakergetni.

Hollandia, meg a Eries-szigetek nagyszer dünnerendszert*

szintén a tengerparti homokból származik, ez is kétségtelen.

Vannak olyan futóhomok-területek, amelyeknek homokja

kétségtelenül valami folyónak a medrébl származik. A Tui'áni-

alföklön a Szir-Darja medréhl származik a Kizil-kum futó-

homokja. Halványai)!), fehérebb színévíü (>z lény(‘ges<‘n ('lüt az

Amu-Darja nu'dréböl származó Kara-kum homoksivatag sötét(*bb

szín homokjától. Mindkét sivatagon az északkeleti szél a túl-

nyomíúan munkaképes, száraz szél, azért mindkét liomokt('rül('ten

északkeletrl délnyugat felé vándorolnak a buckák.

Könnyen kimutatható, hogy az Ordosz-homoksivatag ho-

mokja a Hoang-hób(úl származik. Kai-föng-t'unál láttam és raj-

zoltam azokat a homokbuckákat, amelyeket most fúj ki a szél a

szeszélyes folyam medrébl. A mederbl kifútt homok elször

a magasra fc'ltöltdött árteri't h'])i el a folyómeder déli oldalán.

' W. F. HuiiK': Tlu* Fíiypüaii Wihlcrucss. 'I'lu' (íi'ojít. .Tnnrn.

Vol. LVIII. No. 4. 1921. okt(')b(>r, 2‘9 sth. oMal.
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iiztúii átlép az árvíz-gátakon, szinte felisinerlietetlenné téve ket
s végül kiszabadul a mentesített terület végteleniu'k látszó sík-

ságára. Peking és Kai-föng-fu között inimbm patak magas 1 k‘-

gyek közül lép ki az al tidre s mindegyik temérdek hordalékot

szállít a San-tung hegyeit elborító lösztömegekhl.Mind(**gyik

patak partján ott vannak a homokbuckák, hol kisebbek, hol na-

gyobbak, asszerint, hogy a téli inonzum száraz és viharers szele

hogyan éri a patakmedret. Rendesen hosszában fúj, t(*hát nem ig(‘n

tud sok homokot partra vetni, de ahol lehet, azonnal megteszi

s mivel a szél iránya és a patakmcMler ii'ánya nem ])ontosan pár-

huzamosak, tehát mindig képzdik kevés futóhomok a patak-

medrek mellett.

Hazánkban a folyóból való eredetnek klasszikus szép pél-

dáit látjuk. Pestvái’inegye futóhomokjáról kimutattam, hogy az a

Dunából szíírmazik s az uralkodó ers és száraz északnyugati

széllel utnzott el a Dunától egészen a Tiszáig. A legszebb bizo-

nyíték ugyanis az a tény, liogy a Duna közcüéhen lev, els
huekaraj homokja még nem típusos futóhomok, még sok grand
és por van lamne.

A második raj Kecskemét vidékén húzódik le északról

délre. Ebben már sokkal kisebb a grand, jóval kevesebb a por,

a szemcsék sokkal jobban le vannak gömbölyítve. Végül a har-

.mgdik raj egészen közel .húzódik le a Tisza partján északi-ól

délre s ebben már típusos futóbomokot találunk. A három i-aj

keletkezésének okát abban a posztglaciális klimaingadozásban le-

het keresni, amelyet a svédek olyan szépen kimutattak.-

Ugyanesak a Dunából származik az ílsztergom vármegyei
futóhomok is. A Tiszából szintén sok homokot fúj ki a szél.

Ez nagyon finom homok és a Tisza nagyon nedves árterületére

jut ki, tehát azonnal megkötdik. Közvetlenül a parton halmozó-
dik fel a homok s így keletkezik a jellemz parti düne (31. ábra).

Nagyon szépen lehet látni a képzdésüket. Gyorsan megkötdnek
s a Tisza medrének belyzetváltozásaival sorban, egymás mellett

helyezkednek el, amint azt már részletesen leírtam.’’ Nem ván-
dorolhatnak tovább, mert nagyon nedves területre jutottak, az
árvíz elönti a lábukat s ezért mindjárt megkötdnek. De mint
ái'vízmentes magaslatok, az ember alföldi letelepülésében neveze-
tes szerepet játszottak.

- Dr. E. de Cholnoky: Les variatioiis dimatiques post-glaciaires

fii Hongrie. Stockholm, 1910. A „Postglaziale Klimaveranderungen“ cí-

m kiadványban.

* Ch. J.: A Tiszameder helyváltozásai. í’öldrajzi Közlemények,

1907. .^81. és 425. oldal. Nagy térképpel.
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Keletkezhetik futóliomok úgy is, hogy régibb tengeri ho-
mok és homokkörétegek lepusztúlnak, felaprózódnak s a szél

buckákba veri a széthullott homokot. Az Akluna szoros völgyének
bejárata eltt, Báziással szemben, a déli part hegyein messze
fehérl futóhomok buckákat látunk, mint ahogy a havat szokta

a szél a szélmentesebb lejtkre és horhókra lerakni. Ez a homok
a hegyeket borító, alsó miocén (mediterrán) homokból származik.
Mzmosások tárták föl s a hegytetn dühöng, viharos kossáva-
szél fújta ki a homokot.

31. ábra. Parti düne a Tisza mellett.

A legnagyszerbb példa a somogyi futóhoniok terület. A Kis-

Alföld széltarolta, tökéletlen síkságáról meg Zala és Somogy
pannoniai homokból felépült dombvidékérl fújta ki a szél i>zt

a homokot s messze elszállította délr(>. Hatalmas tönu'gekben bo-

rítja a homok a somogyi halmok déli harmadát.
Az ily(‘n lepusztúlásból szái’mazó homok mindig azt je-

lenti, hogy azok a tengeri rétegek megváltozott körülmények közé*’

kerültek. Vagy az éghajlat változott meg, vagy a rétegeket i'ddig

védelmez burkolat lepusztult.

A Delibláti-puszta, kövüh*t(“k kétségteh'ii bizonyítéka szei int,.

])liocénkori törmelékkúj). Abból az idbl származik, amikor a

mai Dunával szemben, Berzászka fell patak futott le az Al-

földre s az aldunai áttörés még m*m volt meg.

A törm(‘lékkú]) homokját kétségtc'lenül már a pliocén-kor-

szakban mozgatta a. szél, de a i)l(‘isztocénb('u (*z a mozgás bizo-

nyosan folytatódott, mei’t a lösz lU'in i’akódott l•('á. pi'dig a szom-

szédságban batalmas löszh'i-akódásokat lehet látni. így a töiaiu'Iék-

kúp homokja messze* (‘Ivándorolt északnyugat f(*lé, de* aztán

iiH'gkötdött. I)(‘l(*pt(* az (*rd, vagy a bozót. A közé[)koiban, úgy
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látszik kiirtották róla az erdt s a homok ismét mef^niozdult,

ilUdleg a szél megtámadta a törmelékkúpnak eddig érintetlen

rétegeit s újra futóhoinok területté tette a puszta nagy részét.

I)(‘ ez a homok egészen frissen van kifújva a törmelékkúpból,

tehát petrográfiailag még nem típusos futóhomok. Itt tehát a

védelmez növényi takaró megsemmisülése okozta azt, hogy a

régen nyugalomhan volt lerakódásokat most a szél meg tudta

bolygatni.

Kétségtelen, hogy különösen sivatagoJ<on ttmiérdek homok
keletkezik a felszíni rétegek lepusztúlásáhól. Mindenfelé, az (*gész

sivatagon folyton képzilik a homok, de mindig csak kis mennyi-
ségben s ez is az állandó szél irányában (dtávozik, annélkül, hogy
valódi nagy futóhomok területek keletkezhetnének belle. De é]>-

pi'ii itt az érdekes kérdés: hova lesz ez a sok homok?

A futóhomok szülhelyeit már megismertük, ott, ahol meg
lehet ismerni. \’annak azonbán olyan óriási területek, amelyek-

nek homokja ismeretlen eívdetíí, mert sem tengerparttal, sem
folyójiarttai nem állanak éritkezéshim. Ilyen a Libiai-sivatag,

vagy az Igidi-homoksivatag.

IV. Á futóhomok elveszése.

Mieltt ennek a homoknak eredidét megvilágíthat nók, elbi)

arra a kérdésre kell feleletet adnunk, hogy hol vész el a futó-

homok? Látjuk állandóan átvonulni a homokot jiéldául a Turáni-
alföldön a Kizil-kum sivatagban. Állandóan születik a homok,
állandóan vándorol északkeletrl délnyugat felé. D(» hova megy,
hol vész el? Kétségtelen, hogy az Amu-I)ai'ját eléri. Eljut a

folyó medrébe. Ez a homok a folyó hordalékát megnöveli ugyan,
de igen jelentéktelenül, úgy hogy a folyó árvize könny szerrel

szállítja azt tovább s építi belle az Aral-tó vizét lassankint ki-

szorító deltáját.

Amikor meg az Amu-Darja leapad, akkor a folyó medré-
bl kifújja a szél a homokot. De ez más homok! Ezt a folyam
Pamirból hozta magával. Ez a fekete homok (Kara-kum) s mész
sze elnyomul délnyugat felé s tudjuk, hogy az orosz, transzkaspi
vasútat állandóan védelmezni kell ellene, mert folyton tolakod-

nak elre a buckák. Egy-egy vihar után valósággal ki kell ásni

a vasutat a homokból, mint a hófúvásból. Hova megy ez a homok?
Kétségtelenül benyomul az észak perzsiai hegyek völgyeibe s (,-tt

az erózió martaléka lesz. A hegyekben van csapadék, vannak pa-
takok s a lejtket öblít esvíz, meg a patakok vize, különösen
árvize gondoskodik a homok elszállításáról.

Azt mondhatjuk tehát, hogy olyan helyen, ahol az erózió

normálisan mködik, az olyan helyen a futóhomok megsemmisül,
illetleg az erózió zsákmánya lesz. '
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A Duna homokja sem terjed a Tiszán túl, mert nem tud
rajta keresztlmenni, hanem belefullad a folyóba. A dunáutli
deflációs területek rengeteg homokja sem tudott a Dráván tl-
menni. A Dráva északi partján hatalmas tömegek vannak még
felhalmozódva, de a déli parton nyoma sincs a futóhomoknak.

A Duna-Tisza közti hátságon nincsen normális erózió, tud-

juk, hogy innen patakok nem indulnak se a Dunába, se a Tiszába.

Azért itt a homok szabadon futhat, mi sem tartóztatja föl, csak

a nedvesebb idszak ‘növényzete hátráltatja. Amint azonban el-

érte a Tiszát, megsemmisül, illetleg folyami hordalékká alakul.

A Tisza balpartján azonban szintén jelentkezik futóhomok a

parti dünékben, Tiszafüred, Tiszaroff, Szolnok vidékén nagy tö-

megben, Kunszentmárton mellett a Nyárjás homokjában. Szeged-

del szemben Oroszlámosnál, majd Törökkanizsánál, Törökbecsénél

stb.
A

A Nyírség homokja északról délre utazott s neki ment a

Szamos régi völgyének, mert az Ér patak mai völgye eredetileg

a Szamosé volt s a homok a Szamosban veszett el.

Természetes, hogy elpusztl a futóhomok, ha tengerbe,

vagy lagúnába fut bele. Az említett Frische-Nehrung és Kri-
sche-Nehrung homokja belejutott a Frisches-Haff illetleg a

Kurisches-Haff lagúnákba s ott tengeri lerakódássá alakult el-

sekélyesítve az amúgy sem mély viz lagúnákat. A Fries-szigetek

futóhomokja a Wattokat töltötte föl sem víz sem szárazföld terü-

letekké.

így tehát a futóhomok területek nagy részének homokjáról
tudjuk, hogy honnan származik és hol kallódik el. De \ annak
olyan futóhomok-területek s ezek éppen a legnagyobbnk, ame-
lyéknek homokjáról nem tudjuk megmondani, hogy hol k(detke-

zett és hová tnik el.

Y. Á nagy sivatagi futóhomok területek.

A Szaharán három, egymástól jól elkülönült futóhomok
terület van. Nyugatról az Igidi, az Atlasztól délre az El Erg,

keleten a Libiai-sivatag. Arábiában kett van, az egyik északon

a, Nefud, a másik délen a Dehna. Hatalmas nagy a Kelet-

l’urkesztáni-medencébím a Takla-Makán.

Ezeknek a homokoknak eredetét nem kereshetjük sem fo-

lyókban, sem teng(M-|)artokon. Az El Erg kisebb részéibl még azt

bihetné valaki, hogy talán az Atlasz-hegységbl lejöv \adik

bordalékából származik. De nagyobb részén ezt egyáltalábjm

nem lehet elképzelni. A Libiai-sivatag széle messze van a Nilus-

tói, iiK'ssze van a tcmgertl, délen és nyugaton teljesen homokmer.
t(*s sziklasivatagokkal érint ki'zik.
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Do vándorol-!' ('iinck a sivataginak lioniokja valaniilyof

irányban? Ha vándoi'olna, akkor már róí>('ii h'jnlotl volna a si\'a-

tagról, vagy a tongorbo, vagy a Nilusba, vagy Szudánban kalló

(ltt volna ('1, vagy pedig elment volna nyugatra, v(’'‘gig a Szaba-

rán s az 101 b]rg homokjával ('gyütti'si'n, magukkal vitU-'k volna

az Igidet is ('s i'c'gc'n a ti'ngi'rlu'n volna miiuU'ii homok. Mc'rt, ha

minden évben csak 100 métert nyomulna el('ir(', például ('‘szak felé,

akkor is a 400 km-re l(‘v(i tengert 4000 év alatt ('lérlu'tte volna,

d(‘ nem mozdult meg egyáltalában. A homokkíd borított terület

határa miiuU'iiütt ott van, ahol volt a fára(')k id(*jéb(‘n. lOgyiptom

vidékén'íl vannak a l('gr('‘gibb, m(‘gbatározbat(') korú (‘mlék(‘ink,

azért itt tudjuk l(‘gliatározott;d)ban kimutatni, hogy innen-onnan

0000 eszt(‘ndeje a liomok határa semmit sem változott.

De hisz ez(‘ii lu'in is U'lu't vitatkozni. Ha a fut(')homokkal

borított terület('t minden oldal r(')l bom()kment(‘s tei'üUd v(‘szi körül,

akkor a homok nem vándorolhat. Akkor a homoknak állandöan

(‘Z(‘ii a helyen kelh'tt maradnia már beláthatatlan régi idílk (áta.

Innen a szél a homokot nem viszi el.

A Sz;diai-a sokkal nagyobb területein \i>zont úgy sz(')lván

s('inmi liomok sincs. Itt-ott (‘gy-(‘gy szikla szélárnyé‘káhan m(‘g-

húz()dik (‘gy ki'vés homok, d(‘ (áriási l(‘rül(‘tekrl teljes(‘ii le van
fújva, najiokig jár a karaván telj(*s(‘n homokment(‘s, kaviccsal

('‘s k()darahokkal f(‘d(‘tt szöiaiyü pusztaságon. A köveken ])edig

nu'glátszik, hogy liomok futott keresztül rajtuk. Le vannak sú-

rolva, sarkos kavicsokká koptatva. Ezt csak a rajtuk keresztül

hajszolt homok végezhette el. Az ilyen helyi'kn'H tehát h*taka-

rítja a szél a homokot, a homoksivatagokon pedig felhalmozza.

Pontosan ezt mondhatjuk a Nefudról mi'g a Dehnáról Ará-
biában. S h a k e s p e a r kapitány nagyszer utazásának följegyzé-

seibl tudjuk,* hogy a Xefud homokja mindig feuüsíkon van s ’a

iennsík meivdek lejtjének lábánál ersen d(‘fláci()s, lefújt f(‘L

szín terül el határtalan messzeségekig, a futóhomok meg fenn

van a fennsíkon, a buckák ott fehéri(‘nek közvetlenül a plató pe-

remén.
A Takla-^fakán sehol sem érintkezik olyan területekkel,

ahonnan a futóhomokot származtatni lehetne. Évezredek óta

majdnem pontosan ugyanott van a futóbomok határa, amint ezt

a rombadölt oázisok elhelyezkedésébl biztosan lehet következ-

tetni. Nem igaz. hogy az oázisokat azért hagyták el, mert a ho-

mok betemette ket. Nem. S t e i n Aurél pontos vizsgálatai meg-
mutatták, hogy történelmi okok kényszerítették a lak()kat, hogy
elköltözzenek. Az elhagyott épületromok közt tennészetesen futó-

homok húzódott meg, a mveletlenül maradt kertekben is föl-

* Douglas Cnrridhers: Captain Shakespear’s last Jouniey. The
Geogr. Journ. LIX. k. ,321. és 401. oldalakon.
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verte a szél a lioraokot, de ez a csekély homok még nem a Takla-
Makán. Itt a t'iitóhomok-terület határa nem is mindenütt éles,

de az átmen övezet keskeny, jelentéktelen.

Honnan szánmazik az a temérdek homok, amelynek óriási

buckáit S t e i n Aurél fényképei szemléletesen mutatják be! (32.

ábra.) Ugyanilyen rengeteg homokról ad számot H e d i n S v e n is,

különösen a Lop-nor tótól nyugatra.

A Tarim-folyóból nem származhatik ez a homok, mert a

folyó nem hord annyit s azonkívül nagy darabon homokmentes,
deflációs térszínen kanyarog, középszakasz jelleggel, tehát csak
nagyon kevés homokot produkálhat.

Kétségtelen, hogy itt is azzal az esettel van dolgunk, hogy
a sivatagon mindenfelé keletkezett homok végleges lerakódó he-

lye a Takla-Makán. A hegyekbl lerohanó folyók és patakok
törmelékkúpján mindig keletkezik homok, mindig tud itt a szél.

ha keveset is, de valamelyest, felkapni és továbbszállítani. Külö-
nösen azért, mert a Kelet-Turkesztáni-medencét minden oldalról

magas hegyek veszik körül s az ezekrl lezuhanó száraz és forrO

fn-szelek a hegyek lábától mindent eltakarítanak s mindent a

medence közepe felé sodornak. A medence közepén, a legmaga-

s.abb homokbuckák vidékén az egy év alatt váltakozó szelek mun-
kaképességének eredje zérus! Mozoghat tehát a homok majd
erre, majd amarra, de végeredményben helyben marad.

Ugyanezt a rendkívül nagy jelentség következtetést al-

kalmaznunk kell az arábiai és a szaharai futóbomok-területeki-e is.

Földünkön sokféle uralkodó szélirány van. A passzát-szél

állandóan egyirányú, a mérsékelt égöveken a nyugati szél az

uralkodó, de lokális változatossággal, Ázsia körül a téli és nyári

rnonzum váltakozik igen szabályosan stb. Ebben az esetben a lég-

óceán kontinuitásának elengedhet('tlen követelménye', bogy legve-

nek olyan szelek, abol a légáramlások évi eredje 0-sal egye'nl!

Az ilyen helyeket éppen ott kell keresnünk, ahol a leveg
áramlásában határozott vízszintes irány nem szerepel. Olyan
helyen tehát, ahol a leveg vagy leszáll, vagy fölemelkedik, de
túlnyomó horizontális mozgása nincs. Tudjuk, hogy a sivatago-

kon lefelé száll a leveg, tehát ott kereshetünk ilyen neutrális

lu'Iyeket. Ugyancsak kereshetünk ilyeneket az ázsiai rnonzum
szélrendszer sejthet gócpontjai közelében. A Tarim-medi'nce

nagyon is azoTi a lu'lyen van, ahol a monzumrendszer góc])ont-

ját sejthetjük, különÖs('n a (lobi-sivataggal együtt.

Ahol nincs ilyen neutrális hely, ilyen homokraktál-, ott

mindig ('fs ch'flációról ti'sznek ji'h'iitést az utazók. A Takla-

Ma.kan mellett ott van a régi tóniedence, agyaggal kitöltve.

auK'lyrl azt hitték, hogy talán az volt a Loi)-nor-tó a kínai lián

dinasztia iih'jén. Kidi'iiilt, hogy i'z tévedés. Sokkal régibb tó-

medenci' ('z és anyagát r-op))ant (‘rvi'l nu'gtámadta a deTláció.
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Errl S t (* i n A u r é 1 is, nu*^ H e ti i n S v o n is «yÖTiyörö fény-

képeket hozott haza. A szélharázdák közt nu'ginaradt jardangok

végtelen sorozata mutatja, hogy mekkora óriási teriih*ten folyik a

defláció, s hogy innen került ki az a sok homok, ami a Takla-

Makán óriás -Iniekáit fölépítette.

A Nefud es(*télx*n S h ak e s j) e a i- pontos h‘írása szt*i‘int a

deflációs terület a homok-raktártól élesen elhatái'olódik. A dt'flációs

t(*rületen nemcsak a homokot fújta el a szél, hanem még a ft*nn-

síkot felépít rétegeket is ('Ipusztította. Mert, hogy a szél erre

mennyire képes azt láttam Amerikáhan a Bad-lands deflációs

völgyt'ihen, d(* még hiztosahhan köv(*tk(*zt(‘tlH*tjiik St(*indoid’f ki-

tn leírásából.® Kétségteh*n, hogy a szél teljes(*n záit medencé-

32. ábra. A Takla-^lakán pusztái.

két képes kikaparni, tehát egész nagy rétegcsomókat is eltávo-

lítliat. így történt ez a Nefud mellett is. A liomokraktár területén

zérus a szél eredje, mellette pedig közvetlenül a szeleknek

határozott eredje van, tehát a homok eltávozott. Fenn a fenn-

síkon is megtámadná a szél a rétegeket, ámde úgy járna, mint az

a házbontó vállalkozó, aki a lebontást megkezdi, de a lebontott

anyag elszállításáról nem gondoskodik, tehát végre is nem tud

tovább dolgozni a felgylt hontaléktól, A futóhomok felhalmo-

zódás megvédelmezi a rétegeket a lepusztítástól.

•'* Steindorff Georg: Durch die Libysehe Wü sle zr Amons:
oase. — Land. u. Leute, XIX. szám. Vellhag-en & Clasiag, 1904.
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Ugyanezt a jelenséget az El Erg leírói is ecsetelik. Ott is-

a futóhoniok fennsíkok tetején van s a futólioinokkal borított fel-

színeket mindenfelé mélyebb térszínek veszik körül.

Egészen világos tehát, hogy a sivatagi vagy futóhomok
tömegek olyan helyen halmozódtak föl, ahol a szélirányok és

(Tsségek, tehát a szél munkaképességének eredje 0. Ez az oka
annak, hogy ilyen területekrl mindig csak kolosszális nagy
dünéket, alaktalan buckákat írnak le, de sohasem barkánokat,

a valóban futó homok típusos formáit. Ahol barkánokról van
szó, ott a homok valóban fut, és nem halmozódik föl.

C h u d e a u R., a nyugati Szahara kitn ismerje hangsú-
lyozza, hogy a nagy szaharai futóhomok területeken a barkánok
a legritkább jelenségek.® A'alóban így is van. A Takla-Makán
homoksivatagon szintén nincsenek barkánok, legalább is egyik
utazó sem emlékezik meg ilyen képzdményekrl, csak az elha-

gyott pusztakertekben és romhelyeken lehet esetleg ilyeneket

látni, legalább Hédin Sven rettenetesen túlzott rajza ilyenfélé-

ket mutat. A formák pontos leírása hiányzik. Ezért C h u d e a u azt

hiszi, hogy a barkán nagyon ritka jelenség lehet. Vele szemben
Lencewicz Stanislaw^ azt vitatja, hogy sokfelé vannak bar-

kánok, de felsorolt adatai mind olyan homokteriiletekre vonatkoz-

nak, amelyeken a futóhomok valóban vándorol is. Az arábiai nagy
futóhomok-tei'ületeken szintén csak óriási, alaktalan felhalmozó-

dásokat látunk, s a buckákat a szél majd erre, majd amarra
forgatja, minduntalan koszorúk jelennek meg a buckák tetején,

de barkánokat nem lehet látni. A mindenirányú szél behatását

élénken tanúsítják a fuldzsok, a vándorló homok területén isme-

retlen jelenségek.

VI. Futóhomok-pászták.

A Libiai-sivatag keleti részén, a Nilustól nyugatra igen

ersen letarolt deflációs felszín terül el. Homokk és mészk
vízszintes rétegei feküsznek itt mintegy 100—000 méti'r magas-
ságban s ezekrl a szél mindent elhordott, amit meg tudott mozdí-
tani, st hatalmas deflációs mély('déseket kapart ki s ezekben

vannak a nevezetes régi oázisok: Karge, Dahel, Earafiú, Sziue,

stb. A rendesen teljesen körülzárt mélyedések deflációs eredetét

minden kétségen felül Ix'bizonyították. Különösen Stromer E.

® CUndcau fí.: Étude sur les dunes Saharionnes. Annales de

Géoírraphie, 1920. No. 161. ,346. oldal.

^ Lcncrwicz S.: Nies snr les harkhans de l’oasis de Ivharpra,

Kosmos, .Tonrn. de la Soe. l’olonaise des Nalnralistes „Kopernik“. 50,

kötet, IV. füzet, 192.5., 1;1H4. oldal.
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l)izonyít()tln l)i* (‘gószen |)onlüsmi*' a mély(‘(lós(‘kiiek (Ud'lációs (‘rc-

d(‘lét s ugyanezt bizonyítják S t e i n d o r f f tanuhnányai is.”

Itt tellát igen nagy tcu'ületen liatalmas defláció konstatál-

ható. A mészk felübdek sokszor majdnem járliatatlanok amiatt,

hogy a szél munkája a kair-mezökhöz liasonló, éles tarajocskák-

kal bordázott felszínt dolgozott ki. Más helyen a h'pusztúlt felsó

rétegekbl a legkeményebb darabok maradéktakarója halmozódott

föl. A gömbölyííre kojiott, dinnyenagyságú kövek takarója szin-

tén nehezen jáidiató. Az ilyen területet az arabok „dinnye-siva-

tagnak“ nevi'zik („battik“). Kendesim ajiró kavics, vtigy szögle-

tesebb kdarabok feküszm‘k a földön úgy összetajiadva, hogy a

teve lába alatt nem mozdulnak ki. Az ilyen sivatagot nevc^zik

ser rÍrnek.

A szél tehát temérdek anyagot távolított inmm el, homokká
és porrá rletve a felszín kzeteit. A port a szél egészen kiviszi

a sivatagról, tudjuk, hogy a pornak nincsen maradása a siva-

tagokon, mert a port a szél a U'vegbe tudja enudni, ti'bát ig(>n

messze elhurcolhatja. Ebbl a porból épül föl a periferikus vi-

dékek lösz lerakódása, meg ez a })or segít bidölteni a sós tavak

mélyedéseit is, azért a sóstavak lerakódása túlnyomóan agyag.

Már pedig sem a vádik vizáradásai, sem a szél k(>rgette futó-

homok nem szolgáltathat agyagot, tehát ez a rengeteg agyag a

szél szárnyain odakerült porból alakult ki. A lepusztúlás másik ter-

mékét, a homokot pedig ott látjuk felhalmozva a homoklerakodó
helyeken, az izolált homoksivatagokban, mint a Líbiai, az El Erg,

az Igidi stb.

A nagy deflációs terület kiterjedése van akkora, mint a
Libiai-sivatag homokkal befedett területe, tehát a nagy homok-
tömeget nem nehéz megmagyarázni.

A tanulmányozók azonban leírnak errl a deflációs terület-

rl egy igen különös jelenséget. Hosszú keskeny homok pászták
húzódnak rajta végig nagyjából észak-déli irányban, igen szép,

egyenes vonalakban, A legfeltnbb a nagy, úgynevezett Ahu
Moharik pászta. Ennek szélessége csak 5—6 kilométer a legszéle-

sebb helyen, de a hossza talán 1000 kilométernél is nagyobb.
Jobbra balra tle tökéletes defláció, egyetlen homokszemet sem
lehet találni a kövek közt, itt meg futóhomok buckák sr raja

állja útját annak, aki keletrl nyugatra akar utazni.^® A csodá-

® Stromer E.: Ergebiiisse dér Forscliungsreisen in den Wüsten
Agyptens. Közli Leblung Clemens. Abh. dér Bayerischen Akademie
dér Wiss. XXIX. kötet, 1. füzet. München, 1919.

® Az 5. jegyzetben idézett munka.
Többen leírták ezt a jelenséget. Legrészletesebben foglalkozik

velük \V. J. Harding King, különösen: „Travels in the Libyan Desert“

c. értekezésében. The Geogr. Journ. XXXIX. kötet, 2. szám. 1912. febr
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latosan hosszú, keskeny liomoksáv ugyanazon a helyen van, ahol

a fáraók idejében volt, tehát több ezer évvel ezeltt. Jobbra-balra
tle teljesen deflációs serrir és mészkosivatag van, minden homok
nélkül, nagy távolságokra, minden esetre több száz kilométerre.

Ugyanilyen liomoksáv azonban több is van. Van egy különösen
innen messze nyugatra, talán még keskenyebb és még hosszabb,
mint az Abu Mobarik, de ezt nem ismerjük olyan jól.

A liomoksáv egyes barkánokból áll. A barkánok kivétel

nélkül mind délfelé irányulnak, tehát kétségtelenül vándorol a

homok dél felé. A barkánok elég szabályos alakúak, bár különböz
nagyságúak és egymástól való távolságuk is szabálytalan.

Kétségtelen, hogy az itt járó szelek eredje észak-déli

irányú, az ered irányára merleges komponensek pedig megsem-
misítik egymást. A homok nem származhat máshonnan, mint a

sivatag deflációjából. De miért hordja össze a szél éppen ezen a

a helyen egy ilyen hosszú sávba, hogy aztán a legmunkaképesebb
szél tovabajtsa a felgylt homokot. A homok mindenütt keletke-

zik az egész síkságon, a legmunkaképesebb szél mindenütt hajt-

hatná a maga irányában. Feltétlenül úgy kell lennie a dolognak,

hogy a bomoksávtól nyugatra a nyugati szél, keletre a keleti

szél a legmunkaképesebb s az északi szél csak ott juthat uralomra,

ahol a két, ellenkez irányú szél megsemmisíti egymás hatását.

Az ilyenféle jelenséget a fizikában interferenciának nevezzük.

A Szaharán a lefelé szálló légáramlások területén vagyunk,
nincsen állandó, egyirányú munkaképes szél, mint a mérsékelt

égöveken a nyugati szél, a ])asszát övezetben az északkeleti szél,

a monzum vidékén a téli monzum stb. Ilyen itt nincs. Hol in-

nen, hol onnan fúj a szél, mindenféle irány elképzelhet, de év-

szakok szerint és vidékek sz^'rint mindenesetre ugyanolyan válto-

zatosságot találunk. Kell lennie olyan vidéknek, ahol a nyugati

szél és olyan vidéknek, ahol a keleti, vagy az északi szél a túl-

nyomó, de különösen a kí'let-nyugati irányokban kell ellentétes

eiedj vidékekiK'k lenni, mert hisz különben állandóan ('gyirá-

nyú szél volna a sivatagon s akkor nem b'betne rajta futóbomok.

Ha pedig vidékek szerint változik, hogy egyik helyen a

k(‘leti, másik b('ly(m a nyugati szél az iiralkodó, akkor a kiüt
érintkezésénél inti'rferencia-jebmségnek kell mutatkoznia. A két

leghatalmasabb munkaké])ességü szél i'gy vonalon egymást meg-
si'tnrnisíti s a harmadik irányban nralkodó. de gyengébb és rit-

kábban fúvó szél vi'szi át a hatalmat s az irányában mozgatja

azt a homokot, amit a két (‘rsebb árainlás összehordott. Az ilyen

interferencia-ji'lenség mi'gmutatkozik például az ismei't C b 1 a d n i-

féle kísérb'tben. Ha üvi'glajira homokot szórunk s az üvegla))

l‘}3—137 oldal, térkói>i>i*l. Továbbá; ,.Studv of a Ou io Brit.* Tlie Gi*o<rr

Journ. I.I. kött, 1. sz. 1918. jan. 16— Ilii old.
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szólót lu'godüvonóval hangot adó rezgósbo hozzuk, szabályos fi-

gurákban helyezkedik el a homok, a rezgósek interferenciájának

megfelelen.
Ilyen interferencia-jelensóget móg nem írtak b‘ máshonnan,

de bizonyos, hogy csak azórt nem, mert nem figyeltek rá. S h a k e s-

pear aráhiai tanulmányainak eredmónyei egyes helyeken arra

engednek következtetni, hogy ö is észlelt ilyenfóléket, de nem for-

dított gondot a tanulmányozásukra. A Lihiai-sivatag interfe-

nmcia-sávjait is móg behatóbban kellene tanulmányozni s végU'g

heigazoltnak csak akkor tekinthetjük a dolgot, ha jiontos szólada-

taink lesznek a sivatagnak errl a rószórl. Valóban érdemes
munkát végezne az egyiptomi kormány, ha a sivatagban a meg-
felel helyeken automatikus szólregisztrálókat ódlítana föl, mert

állandó megfigyelt ott elhelja'zni lehetetlenség.

VII. A szabadon futó homok formái.

Ha valamely egészen szabad, sík térségen homoklialom

gylt össze s azt állandóan egyirányú szél támadja meg, a halom
azonnal változtatni kezdi alakját. A szélnek kitett oldalon mindem
egyenetlenség kisimul rajta, a széláimyékos oldalon pedig az

egyenetlenségeket eltemeti a másik oldalról hozott homok. Ha a

halom túlságosan magas volt, akkor lealacsonyodik, s némi ho-

mokot végleg elszállít róla a szél. Végül olyan alakot vesz fel a

halom, amelyen többé a szél nem változtat, legfeljebb méreteit

csökkenti, mert elvisz róla homokot. ^Megtörténhetik az is, hogy
esetleg más, szomszédos halomról meg homokot hoz erre a ha-

lomra. A szélnek kitett oldalról folyton szállít át homokot a szél-

mentes oldalán s ott lerakja. Ezzel a halom folyton elremozog,
de alakját nem változtatja. Ez az alak a homokhalmok alap-

típusa s ezt nevezzük barkánnnk. Kitkán lehet egészen szabályos

alakokat találni, mert a talaj egyenetlenségei, a szomszédos bar-

kánok széleltérít hatása, de különösen az oldalirányú és szemben
fúvó szelek zavaró hatása mindig közbeavatkozik s a szép, sza-

bályos, áramvonalas formát eltorzítja. A legszebbeket ott talál-

juk, ahol igen ersen uralkodik valamilyen egyirányú szél, de
homok van még bségesen, azonban a buckák már mégis teljesen

elváltak egymástól.

Hóból való barkánokat a Balaton jegén láttam, s egyet
ezek közül pontosan felmérve a 33. ábrán mu+atok be. A lió-

barkánokat abból az alkalomból tanulmányoztam, hogy szerencsém
volt boldogult báró Eötvös Lóránd egyetemi tanár úrnak a

Balaton jegén végzett gravitációs méréseiben részt vennem 1901
februárius havában.

A teljesen állandósult alakú barkán alakját a következ-
képpen értelmezhetjük elméletileg. Világos, hogy a barkán alap-

rajza szimmetrikus lesz olyan tengelyre, amely a szél irányával
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párhuzamos. Másodszor pedig világos, hogy alaprajzának lesz

két érintje, amely a szél irányával párhuzamos, mert hisz a

halom mögött a szél áramlás-vonalai, amelyeket a bucka szétválni

kényszerített, ismét egyesülnek, tehát kell olyan helynek lennie,

ahol a homokszemek terelése nem irányul a tengelytl távolító-

lag, hanem ellenkezleg, közelítleg. Töréspont nem lehetséges,

tehát a tengellyel párhuzamos érintnek kell lennie. Az is önként
következik, hogy a barkán alaprajza a szélfútta oldalon olyan

lesz, hogy azon töréspontok, vissztér pontok, és inflexiós pontok
nem fognak elfordulni.

33. ábra. Hóból való barkánok a Balaton .legén 1901. februárins havában.

Ha valamely fujtatóból egy csomó levegt nyugodt lég-

körbe kilökünk, a kilökött levegmolekulák folyton csökken se-

bességgel mozognak elre, amig végre teljesen megállnak. A súr-

lódás és a leveg összenyomása folytán keletkezett ellenállás a

mozgást teljesen megszünteti. Tudjuk, hogy ez az (>llenállás a

sebességtl függ, de ez az összefüggés még sem elméletileg, S(‘m

gyakorlatilag nincs tisztázva.

A bucka valószín alaprajzának egyiu'gyedét tünteti föl

a H4. ábra. '^regyük föl, hogy az uralkodó szél iránya az AD irány.

,,A“ ponton a szél beleütközik a homokba s ha jobbra balra nem
volna leveg, az AB vonal iiányában térne ki. Ez a kitérítés

meg is történik, de a kitérített tömeg lassudó mozgással haladna

B f(‘lé s Bn lu'lyen meg is állna. Ámde közben a szél egyenh'-

t(*s sebesség mozgása is magával ragadja, úgy hogy t, id múlva
n(>m‘ B,-b(' jut, liamnn C,-1k^ s irl múlva 0-0 “ jut.. míg végre Cn
lu'lyen teljesem felveszi az uralkodó szél irányát s ebben halad to-



A futóhoinok eltcM’jedéso 275

vái)l). Kz a vonal tollát általános órtolonibon volt trajoktória, ós jio-

(lig másodfokú görbo lösz abban az osotb(*n, ha az ABn vonalon

való mozgásban az út hossza az id nógyzotóvid lösz arányos. Lobot

tollát ollipszis, kivótoloson kör, do nm lobot parabola ós nm
lobot liiporbola som."

Az AC n vonal körülbolül a szélbon folszálló és olterolödö

füstnek a vonala. Ha ezzel a vonallal, mint vozéi-\’onallal függ-
leges tengely hengert tudnánk elállítani, akkor a szél ennek a

hengernek oldalán úgy simulna végig, hogy minden ponton egy-

forma nyomással surlódnék a felülethez, tehát az áramlásban

Kör lehet abban az esetben, ba az A-tól B -ig megteU út,

mondjuk x n f idtl a következleg függ:

.r- = 2rat— a-f-

ha r — AB , a pedig a szél állandónak vett sebessége. Hiperbola csak

akkor lehetne, ha az H-ból B felé tartó mozgás sohasem érne véget.

Ez nonszensz. Parabola nem lehet, mert akkor a B pontnak a végte-

lenben kellene feküdnie, ez szintén lehetetlen.
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turbulencia sehol sem keletkeznék. Ennek következtében a henger
vezérvonalának alakja többé nem változnék, bár a szél minden
helyen- ragadna el homokszemeket, tehát a henger mindig fogyna
a szél felé fordult oldalon, de alakját többé nem változtatná.

Ezt nevezzük áramvonalas alaknak s esszerint készülnek ma a
gyorsan mozgó jármvek homlok felületei.

A C ponton túl a leveg kitérülésre, tehát némileg össze-

srsödésre kényszerült részei a nagyobb oldalnyomás miatt

kissé összefartó irányban, az AD tengely felé fordulnak, tehát itt

az elragadott homokszemek a két oldal fell az AD tengely felé

közelednek.

Ha a henger még nem alakult ki kell formára, akkor az

egyes Ci Cb ... Cn pontokon nem lesz egyforma a súrlódás,

nem ragad el egyforma mennyiség homokot a szél, tehát a hen-

ger vezérvonala változtatja alakját. Csak akkor lesz stabilis az

állapot, illetleg a vezérvonal alakja, ha minden pontján egyenl
a súrlódás. Amint ezt elérte a homokhenger, többé alakját változ-

tatni nem fogja.

Könny belátni, hogy nehezebben mozdítható, durvább
szem homok esetén az A pontba való ütközés nagyobb sebe.^íség-

gel löki ki oldalt a leveg részecskéket, tehát hosszabb lesz az

JÍB pálya, szélesebb lesz a vezérvonal. Ha pedig könnyen moz-
dítható, finom anyagból, például hóból van a henger, akkoi- a

vezérvonala elnyúltabb lesz. Ezt mérések igazolják. A hó-

barkánok (3,3. ábra.) nyúltabbak, hosszabbak, mint a homok-bar-
kánok.^"

Homokhengert csak képzeletben állíthatunk föl. Ha pilla-

natnyilag sikerül is valami formából ilyent kihelyeznünk, az

rögtön összeomlik s most a szél a halmaz fölött a függleges

síkben is kénytelen kitérni. A 34. rajz AD vonalára állított függ-
leges síkban ugyanazt az okoskodást kellene lefolytatnunk, amit

a vízszintes síkban tettünk, azzal a különbséggel, hogy itt a ne-

hézséger is közbeavatkozik. A függleges síkban csak fölf(>lé

térhet ki a leveg, tehát itt egészen kicsiny átmeneti görbének

kell keletkeznie, mert töréspont nem lehet. Kis homorú tagozattal

kezd tehát fölemelkedni a barkán hosszmetszetének vezérvonala,

de aztán épjícn olyan, csak elnyúltabb trajektória lesz, mint az

alajn-ajz határvonala, mert a nehézséger az oldalirányban, (>z

esetben a fölfelé való kitérülést megrövidíti.

A barkáiiokhoz letirt liasonlítaiii a rolyaini zátonyokat (1.

Cholnoky: Általános földrajz II. kötet, 95. oldal) anule visyáznnnk

kell, mert a folyóvíz áramlásának kitériilését a folyómeder alakja

nafryon korlátozza, tehát a zátony nemesak azért lesz nafryon hosszá,

ínért a víznycmás nafíyohh, mint a szélnyomás, hanem azért is, mert

áramvonalainak kitériilése a nn'derben korlátozva van.
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A hcirkánnnk széltl elfordult oldalán elejti a szél a liomok-

íízenit'ket, azok ott a lehet legineredekehb leejtben bahiiozódnak

föl. Ennek a lejtnek tdapnijza iv alakú lesz, mert a barkán Iá

bánál vízszintes irányban legkönnyebb mozgatni a bomokszeme-

ket, tehát itt gyorsabban mozognak, mint azok a szemek, ame-

lyeket a szélnek emelnie is kell. Leglassabban mozog az a homok-

szem, amely éppen a barkán hosszmetszetének vezérvonala men-
tén emelkedik föl. De ha feltesszük, hogy egyforma mennyiség
homokot szállít a szél az idegység alatt a barkán minden árani-

vonalas metszetén végig, akkor meg a legmagasabb része mögött

a felhalmozódó homok lejtje a legmagasabb, tehát legtöbb homok
kell hozzá, hogy ennek a lejtnek lába ugyanakkorával mozdul-

jon elre, mint az alaesonyabb lejtké innen jobbra, balra. Eze’-

tebát elbbre si(>tnek s a felhalmozódás lejtje ív alakú lesz.

Ilyen tökéletes balkán rajzát mutatja a 3. ábra. Ezt a Mongol-

35. ábra. Tökéletes barkán a mongol puszták szélén, Lama-miao városka

mellett. Szelv'ény és alaprajz.

pusztán Dolon-nor, vagy Lama-miao eltt rajzoltam, a legfbb
méretek fölmérésével. Sajnos, fényképeim olyan gyengék, hogy
nem közölhetk. Láttam hasonló alakokat a Pei-ho törmelék-

kúpjain, de a legszebbeket a Delibláti pusztán, bár sokkal kiseb-

bek, mint a mongol-pusztaiak. Ezeknek egyikét mutatja 36. ké-

pünk. Ez a kép már külföldön is közismert lett, mert a legtöbb

tankönyv átvette.

A tökéletes barkán igen nagy ritkaság, ez természetes.

De gyakoribb mégis, mint gondolnék, mert az észlelk nagyon
helytelenül írják le és ábrázolják a barkánokat. A homloklejtt
rendesen igen ersen túlozzák, mert a homloklejt ív alakú alap-
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rajza miatt profil-képet nem lehet látni s a szembenézett lejtket

minden gyakorlatlan szemlél meredekebbnek véli a valóságnál.

A szabadon felbabnozódó homok lejtje nem lehet több 34—3'*-

nál, de még 35‘*-ot sem mérhettem sehol. S o k o 1 o w, a bomokfor-
mák els komoly tanulmányozója^ szerint a lejtk legfeljebb

36—38“-osak s már is rámutat arra, hogy mennyire túlozzák

az utazók rendesen ezt a lejtt. Láthatjuk ezt a túlzást például

Hédin S v e n-nek a Takla-Makánon tett els utazásáról közölt,

népszer munkájának rajzain. Majdnem függleges falúak a

buckák! Még maga S o k o 1 o w is túlzott könyvének 7. ábráján!

ábra. Tökéletes barkán a Deliblati-pusztán.

Mivel a bomloklejt a lehet legmeredekebb, azért mind-

untalan kis súvadások képzdnek rajta, kis omlások, típusos ga-

rattal és garmadával. Sajnos, ezeket csak igen jól sikeriét fény-

képfelvételekkel lehet látni, de olyan finomak az áiaiyalati kü-

lönbségek, hogy reprodukálni nem lehet.

Az ív alakú végzdés magyarázatából világosan kitnik,

hogy a barkán két sarlóalakulag elrenyúló szarva ('lméletili*g

végtelen hosszú. \ alóban, itt a liomok állandóan távozik a bar-

kánról, a két elrenyúló szarv már nincs egészen beniu' a bíukán

bezárulónak indult alaprajzában, amint ezt a 3.'). ábrán is bitbat-

juk. Itt mindig távozik el homok s ezért a barkán utké)zb(*n állan-

dóan fogy, mi miig kisebb és kisebb b‘sz, d(' idi'ális alakja nem

változik.

Sokofoir: Di(‘ Diinen, Berlin. 18í)4. 170. oldal.
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Sok ilyoiifonna alakú harkánt rajzoltak már az utazók,
(1(* majdnom mindig rosszul, líondoson a barkán ólos poromét
rajzolják logmagasahban, holott mindig (mnél hátrább, a barkán
alaj)rajzának mintogy középpontja fölött van a l('gmagasabl)

;57. ábra. Fo.jlöd barkán a Doin)láti-pus/.lán.

38. ábra. Fejld barkán a Delibláti-pusztáii.

pontja, do zt ott a lankás lejtk között észrevenni nem könny.
Még Johannes Waltlier is elhibázta a rajzot.*^ Ezt a futó-
homok mozgásáról szóló els értekezésemben kimutattam, a Föld-
tani Közlöny 1902. évi 32. kötetében.

Joh. Wallhcr: Das Gesetz dér Wüsteubildung. Berlin. 15)00.



280 Cholnoky Jen rlr.

A barkánok olyan helyen, ahol a homok tenger vagy folyó

partján születik, a dünék szétszakadozásával állnak el. A Delib-

láli pusztán a rendetlen, nagy dünék tetején képzdtek ezek a
szép formák s keletkezésüknek mindenféle stádiumát lehetett

észlelni. 37. képünk mutatja a karéj megjelenését, a barkán ki-

szakadásnak egyik els szimptomáját. 38. képünk már jobban
kivált s fejletteljb alakot mutat. Jellemz ezeken az alakokon,

hogy a homokfodrok még nincsenek rendben. Különösen a 38.

képen lehet látni egymást keresztez fodrokat is. Ha teljesen ki-

alakult a barkán, akkor a homokfodrok teljesen rendben, szépen
helyezkednek ('1.

39. ábra. Homok-nyelv a barkán sarlói között.

Amig a barkán teljesen ki nem alakult, megtörténik, hogy
a két sarlókar végén a szél öi’vényl mozgással befordul és ho-

mokot visz a homloklejt elé s azt hosszú éles és hegyes nyúlvány
alakjában rakja le a homokfal elé (39. ábra.). Ez a nyúlvány
remek példája az interferenciának. A két, oldalról beforduló szél

itt közömbösíti egymást s a homok itt halmozódik föl. A barkán
elrenyomulása következtében ez a nyúlvány mindig nyúlik

elre, de tövét mindig betemeti a homloklejtn leperg homok.
Ilyen fejletlen barkánt sokat lehet látni, C o r n i s h A" a u g h a n is

szépeket fotografált.^"

A delibláti pusztán fényképezett szép, tökéletes barkánt

boldogult Beluleszkó Sándor lelkes tanítványom segítségével fel-

mértem, úgy hogy pontos szintvonalas térképet és metszeteket

készíthettünk róla. Ezeket látjuk a 40. és 41. ábrán. A szabályos-

ságot némileg zavarja, hogy a barkán nem egészen vízszintes

Cornisch Vavghan: Oii dcsert sand-duiies bordering teh Nile

delta. The. Geoprr. Journ. XV. kötet. 1—32 oldal, továbbá Scottish Geoijr.

Mag:. 1901. I, k, 6, oldal,
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folüloten keletkezett, hanem a barkán tengelyéin* ken*szt irány-

ban lejtett a térszín, azért a barkán szimnietriasíkja nem függ-
leges. lianem az alapsíkra merleges.

Nagyon ers viharok a barkánt nagyon gyorsan lefogyaszt-

40. ábra. A tökéletes kis barkán térképe.

41. ábra. A tökéletes kis barkán metszetei.

hatják, mert a homokot nem ejtik le a karéjban, hanem elragad-

ják, mivel a nagy sebesség szél a homokszemeket képes a leve-

gbe emelni. Ilyen szelek hatása alatt a barkán váltján sarló-
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nlakú liomokhalommá degenerálódik. Az ilyen egészen sarló ala-

kúak ritkaságok. De a leggyakoribb barkánforma, mondliatnám
a barkának 90 %-a átmeneti alak a tökéletes barkán és a sarló

alakú barkán-csonk között. Alakjuk is túlnyomó többségben nem
egészen szabályos, mert mindenféle irányú oldalszél is alakít

rajtuk s csak a f szélirányban fúvó szél nem túl ers és igen

tartós mködése alakítja ket tökéletes barkán formává.
Ha akár a dünére, akár a barkánra, szokatlan irányú, ol-

dalszél hat, akkor megjelenik a koszorú. Elkezdi a szél a Inicka

oldalán felhajtani a homokot s amikor a szél túlszökkenik a fel-

színen, akkor leejti a felhurcolt szemeket. Ezek felhalmozódva,

folytatják a bucka lejtjét (42. ábra). E miatt mindig magasabb

és magasabb lesz a koszorú lejtje, s mind jobban elre nyomul.

Ha nagyon tartós a szél, akkor a koszorú fokozatos elrenyomu-
lásával (43. ábra.) a bucka szélfútta lejtjérl mind több és több

homokot távolít el a szél, a másik oldalról pedig mind nagyobi)

és nagyobb tömeg halmozódik fel a koszorúban, végre a koszorú

(‘gészen átnyomul s ezzel a dne, vagy a barkán megfordult.

Ilyen es(d ritka lehet, mert nem szokott valamilyen uralkodóan

munkaké])es széllel keresztben, vagy szemben valami luásféh*

irányú szél váratlanul kifejldni. De ha pl eddig növényzetti'I

megkötött, alaktalan buckát valami ok növényi takarójától nu'g-

foszt, akkor ez a jelenség mindenesetr(‘ dönt szerei)ct visz.

Koszorúképzdéssel kezd a bucka dünévé alakulni, majd a diiiu‘

szétszakadozásával barkánokká válni.

A dünék és a barkának alakját nagyon gyakran hasonlí-

tották huHámokboz. St Hédin Sven nagy munkájában, a

köt(*t(‘s Cí'utral Asiá-ban két fí'jezeten ki'resztl vitatkozik felfog,á-
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sommal, liogy i’zok nm hullámok.*'' A fiitóliomok mozgá.sáról írt

<‘lsö tanulmányomban’* részlotoson kifojtottom ugyanis, hogy a

(lünók a hullámoktól lónyc'goscm különhöziu'k éppiui a loglónyc-

g('sol)l), hogy úgy mondjam, dofiniáló pontban.

Hidlámzás ugyanis tudományos értolombon rezg, periódu-

sos mozgás, hullám pedig ennek a periódusos mozgásban lev
közí'gnek olyan darabja, anudy az összes, különböz fázisban lev
közegi'h'inekbl egy t;‘lj(>s soi-ozatot tartalmaz. A diinék homok-
jának mozgása haladó mozgás, a düm' maga továbbhaladó tömeg,

amely haladása közlum a szél hatására különös alakká idomul.

.\ homokszemek mozgásánk van ugyan periódusa, mert a homok-
sziMti ft'lhalad a düm* lankás hajtjén, aztán a nuuH'dek lejtn

lecsúszik, megáll s nem mozdul addig, amíg a düm‘ saját széles-

ségével egy(‘id utat nu‘g mn t(dt. hókkor a homokszemek újra

kezdik mozgásukat. A hullámzó fidüh't alakját a hullámzó mozgá.s-

han résztvev molekidák rezg mozgása okozza, a düne alakját

pedig nem a homokszemek mozgásának periódusa szüli, hamun
éppen fordítva, a homokdüm* alakja okozza a homokszemek moz-
gásának periódusos voltát. Hiányzik tehát a homokdne jcdh'gé-

bl a hullámzás definiáló tulajdonsága s ennélfogva a dün(“ nem
idimtikus a hullámmal.

Ezt a fejtegetésiemet Hédin szó szi'iünt idézi, és mégis be

akarja bizonyítani, hogy a dünék hullámok. Félreérti'tte B a s c h i n
fejtegetését is,*" holott már értekezésének címe is kifejezi, hogy
csak a hullámzáshoz hasonló felszíni foiniáki’ól van szó. Hédin
teljesen a dilettáns C o r n i s h V a u g h a n szuggesztiója alatt áll,

holott C o r n i s h fejtegetései egészen tudománytalanok, csak fény-

képei gyönyör szépek és értékesek. Hédin olyan rajzot is közöl,

hogy valami vékonj- lemez acélcsövet összelapítva gördítünk az

asztalon tovább. Ez mutatná leghbben a düne mozgását. Bajzán
azonban fundamentális hiba van, mert a rajz szerint az asztalhoz

nyomott cs molekulái az asztalon visszafelé mozognak a nyilak

szerint, ez pedig tévedés, Tuert azok a molekulák nem mozdulnak
s(‘ elre, se hátra. Hibás a hasonlat azért is, mert a bengerített

csnek belseje üres, a düne belseje meg homokkal van kitöltve s

ez a homok nincsen mozgásban. Hullámzó mozgásban a közeg
minden részecskéje egyforma sebesség mozgásban van, csak
mindegyik más fázisban, de mozog állandóan minden részecske.

A düne mozgásában csak a felszín homokszemei vesznek részt.

Mutatja ezt az a tény is, amire már B a s c h i n is rámutatott, hogy

Hédin Sven: Scieiitií'ic Eesults of a Journey iii Central-Asia
189?—19fí2. Vol. I.. p. 410—440 oldalak közt. Stockholm, 1905.

*' Földtani Közlöny, 1902. évi 32. köt. 6. stb. oldal.
*" 0. Basciiin: Die Enstehung wellenahnliclien Oberflachen-

formen. Zeitschr. d. Ges. für Erdkunde Berlin, B. XXXIV. 1899. 408

—

424. oldal.
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a hullámban a részecskék tovább mozognak akkor is, ha a szél

már megsznt. A dne homokja a szél megszntével nem mozdul
meg többé.

A dnék nem állnak merleges vonalban a szél uralkodó
irányára, ha még közel vannak szülhelyükhöz, hanem a tenger-

parttal vagy a folyóparttal párhuzamosak s csak lassan fordulnak
el a szél irányára merleges hosszú sáncban, ha ugyan közben
föl nem bomlanak barkánokká. A felbomlás szép példáját raj-

zolhattam á la vue készült kis vázlaton, a Deliblati-pusztáról.

(44. ábra). A homok itt ugyanis a puszta délkeleti negyedrészé-

44. ábra. A dne szétbomlása.

nek deflációval már teljesen hdarolt területérl származik, tehát

a szélre merlegc's irányú vonal mentén halmozódott föl hatal-

mas dnévé s ez bomlott azután részleteire. A dnék mozgásá-
val és megkötésével bvi4)ben mán kell foglalkoznunk, nagyon
szép és részletes leírását adta a német dnékiu'k (1 (> r b a r d, elég

legyen az könyvére hivatkoznom."'

19 (icrhard: Handbuch des díuitscluMi Dümnibaues. Boriin. ItKiO.
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Vili. Á részben kötött futóhomok mozgása és formái.

Tárgyalásunk útidig kizárólag olyan lioni()kti'riilot(‘kre vo-

natkozik, aniolyekon a homok luljusun fedetlen, védtelen és így
t'gyszerííen tárgyalható, mondjuk mechanikailag fogalmazható
formák keletkeznek. Ha azonban a homok mozgását bármi aka-

dályozza, vagy a laza homok felszínét valami védelmezi, akkor
bonyolult formák keletkeznek. Alig lehet általános szabályt ftd-

állítani, minden eset más és más jelenségeket mutat.

Elmozdíthatatlan akadály például a kö, vagy bokor kis szél-

védett helyet okoz s mögötte a homok felhalmozódik ismert, ho.sz-

szan elnyúló halmazban, mintha a bokor vagy kö hosszúranyúlt

árnyéka volna, líégehhen azt hitték, hogy az ilyen lokális véde-

lem alatt felhalmozódó homokból, ilh'töleg homoklerakódásokhól
h‘sznek a dünék. Ez teljes tévedés. Az ilyen szélárnyék-halmazok
soluKsem növekednek tovább, maradnak állandóan ugyanott és

ugyanolyan méretek, mindaddig, aniig az akadály méi'ctei ugyan-
azok maradnak. ^Pömöi-ehh akadályok (‘ltt is keletkezik felhal-

mozódás, de úgy hogy ezt az akadálytól mindig mélyedés vá-

lasztja el, mert az akadályhoz való ütközés következtében turbu-
hmcia támad a szélben s ez nem engi'di ott a homokot nyuga-
lomban maradni. Ezek egyszer ))rohlémák, fölösh‘ges velük itt

b(‘hatóhban foglalkozni. Jobban megérdemelné a behatóbb vizs-

gálatot a hó felhalmozódása akadályok köiáil. p]zen a téren tanít-

ványaim végeztek már vizsgálatokat, de nem (‘leget.-"

45. ábra. A szélbarázcla hosszmetszete.

Nagy futóhoinok felhalmozódások sohasem lehetnek olyan

tökéletesen megkötve, hogy valahol olyan takarás-hiány ne kelet-

kezhetnék, ahol a szél újra meg tudja támadni a homokot. A s(‘-

bezhetö helyen a szél a homokot felkapja és felszórja a védett

területre, betemetve füvet, bokrot egyaránt. Ha a támadás helyét

nem takarja el az ember mesterséges megkötéssel, akkor a szél

itt hosszú barázdát fújt ki, úgynevezett szélbarázdát s a felvert

anyagot a barázda végén hányja föl. Ez a garmada. A jelenség

hosszmetszstét a 45. ábra mutatja.

-® Polják Jávos: Hóformák és keletkezésük. Földr. Közi. XXXV.
köte\ 1937. 311. oldal.
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A .szélbarázcla keresztmetszeti alakja a meder-alak, lehet

olyan, mint a folyó medréé, vagy mint a glaciális teknövölgy,

mert hisz valójában a szél szinültig kitölti ezt a medret s teimé-

szetesen ugyanazt az alakot hozza létre, akár a víz, akár a jég,

akár leveg folyik benne. A keresztmetszet alakja tehát a pár-

kányig homorú, legmeredekebb a fels szélén, a párkány alatt,

t(‘hát ahol a sérült teiáilet a sértethmnel érintkezik. Ott igen

sokszor egészen függleges falakat találunk. A barázda feneke

,
széles, lapos fenék, érdekes maradék-takaró gylik össze rajta.

Homokk konki’éciók, mészanyaggal kötött, kövesült gyökér-

darabok, csigák (a Delibláti pusztán különösen Helix pomacawák).

nagyobbacska faágak stb. gylnek össze, mert ezeket a szél nem
bírta tovább szállítani. Nálunk a talajvíz is sokszor egészen kö-

zel van már a barázda fenekéhez, úgyhogy a mélyen leereszti'tt

gyökerek már elérik. Az esvíz is megáll bennük és segíti össze-

cementezni, megkötni a barázda fenekének homokját. Aüzfolyás

nem ké})zödik bennük, mert a barázda f(“nekém‘k nincsen (‘gy-

irányú esése.

46. ábra. Szclbarázda a Dolibláti-pnsztáii.

A barázda végén a szél kiliányja a homokot úgy, hogy ott

(\jti 1(‘, ahol a barázdából ki('nu‘lk(‘d szél (úbagyja a felszínt és

a magasba szökk(>n. Ugyanúgy kaúl éi-t(‘lnu‘znünk a dolgot, mint

ahogyan azt a koszorúkéi)Zdésr(‘ vonatkozólag ('Imondotlam.

A garmada t('t('jén tehát folytatódik a bai’ázda s ('gyszerrc', éb‘s

])ei’emmel ku'zddik a gaianada leluü l(‘gm('r('d('k(‘bb (ö4“-os) lej-

tje*. A növériyzett(>l el m'in h'pe'tt, kiháiiyt homok t(*hát minti‘gy

patkó alakú, éh's gi'rinc halmazban mutatkozik, küls b'jtje*
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nuMi'dek, kúpt'(‘lülot ;il;ikú, ludsö homorú, fokozatosan a

szélied szí'inlu'n lejt t(*kn.

A legszebb, fejldésben b*v szélbai-ázdákat a Didibláti-

47. ábra. Szélbarázda a Delibláti-pusztán.

48. ábra. Szélbarázda a Delibláti-pusztán.

pusztán láttam. 46. ábránk olyan szélbarázdát mutat, amelyen
már meglehetsen megsznt a homok vándorlása és a barázda
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mélyebbre való deflációja, mert fölverte már a növényzet. Belu-

leszkó Sándor állt a barázdába mintegy meiaéknek, hogy a mére-
tekrl fogalmunk legyen. A 47. ábra igen hosszú, talán egy-két
km hosszú, szabályos barázdát mutat. Meredek oldallejti fölött

a növénytakaró túlnyúló párkányban maradt meg, st egyes f-
téglák legurultak már a lejtn, mutatva a szél ers pusztító mun-
káját a meredek lejtn. A barázda fenekén még gyér a növényzet,

tehát még folyamatban van a pusztítás. 48. ábránk egy szélbaráz-

dának végét mutatja, láthatjuk a garmada bels oldalát. Itt még
a barázda nagyon kimunkálatlan, egyenetlenségek vannak benni*.

A barázda fejldésével ezek el fognak tnni.

49. ábra. Begyepesedett szélbarázda a Delibláti-puszta Flamuiida nev
részén.

A 49. ábra a Delibláti-pusztát legjobban jelhanz szélbaráz-

dák egyikét mutatja. Ilyen volt tanulmányaim idején a legtöbb a

puszta északnyugati felében. A szélbarázda mái- tidjesiui begyepe-

sedett, ma már nincs beniu' defláció. Oly srn vannak ezek a

b(‘gye})esedett barázdák egymás mellett, hogy a köztk h‘v jar-

dangok (maradék gerincek) keskeny, több kilométiu- hosszú sán-

cok. Ha például a juhok legelés közben nagyon nu'gsértik a gyeji-

takarót, mert hisz a juh gyökerestl szakítja ki a laza homokból

a i'övid fv(‘t, akkor a szél újra kezdlu'ti a munkáját s megint

új szélbarázdát fújhat ki s ezzel a homok megint tovább vándorol

északnyugat leié.

A szélbarázdák kehdki'zésének és gyors fi'jldésének leg-

m(‘gle])bb ])éldáját láttam Hajdusámson nu-llett Budaházy föld-

birtokos úr t('i-letén. A földbirtokos úri lakát T)i'bi-(‘C(>nnel ö<sze-

köt út ('gy magas jai'dangon ki'n*sztl vezidí'tt. K('lhMueth>n volt

a nu'gterludt szeki'rekkel a homokgiM-inci'n knri'sztl kapaszkodni.
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íizórt utat vágatott haló. A nu'íígündolatlaiiul végzett mély hevá-
gáshan a szél megtámadta a homokot s mintegy 3 év alatt 2

kilométer hosszú barázdát fújt ki, tönkretéve száidóföhleket,

gyümölcsösöket sth. Csodálatos, hogy nem sikerült megkötni.
A hatalmas barázda végének képét mutatja az 50. ábra.

;')(). ábra. Szélharázda a Biidaházy-pusztán, Hajdiisánison mellett

A garmadákat nehéz úgy fényképezni, hogy az egész ala-

kulat jól látható legyen. Szerencsére sikerült két kis garmadát
(“gyniás mellett találnom a kiskunhalasi futóhomok-területen
(51. ábra). Ezek kicsiny szélbarázdák végén képzdtek. Men'dek,

öl. ábra. Kis garmadák a kiskúnbalasi homokbuckák között.

egyenes lionioklejtöjükön a homok nagyon labilis, legkisebb érin-

tésre szép kis omlások keletkeznek rajta. Alakjuk egészen ponto-

san ugyanaz, mint a nagy garmadáké. Nagy garmada homlok-
lejtjét mutatja az 52. ábra. Ez is a Delibláti-pusztáról való.

A garmada innens lába eltt homok-nyidványt látunk. Itt ugyan-
is olyan szélbarázda nyílik ki, amely már elgyepesedett, garma-
dáját is keresztül vágta s a garmadából már csak ez a csekély
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maradvány maradt meg. Ezt ugyanis mindig táplálja a nagy
garmada innens oldaláról leperg homok.

Végül az 53. ábrán a Matkói-pusztáu képzdött hosszú, de

rK'in mély szél barázdának az eredeti felszínre felhányt garmadá-
ját mutatja. ílzt a formát Németországban is gyakran lehet látni

s a németek egész helytelenül ,,Parabel-Düne‘' névvel illetik. Az
elnevezés egész helytelen, mert a garmada, vagy általában bucka
(Düne) vezérvonala nem lehet parabola. A parabola szárai soba-

sem hajolnak össze párhuzamossá. A mechanikában nagyon já-

ratlan magyar hozzászólók ezt a helytelen elnevezést meggondolás
nélkül vették át, de ki kell küszöl)ölni a mi terminológiánkból.

Nekünk ('zek garmadák legyenek és mai'adjanak.

52. ábra. Nagy garmada a Delibláton.

Két egymás melh'tt kialakult szélbarázda közt nyúlik végig

a „maradék-gerinc“, vagy a Tarim-medmicélHUi használt, töi’ök

er(‘d(‘tíí kif('j(‘zés szerint ,,jarfJan(/'\ A sivatagban a szélbarázdák

csak agyagt(u-ül('tek(‘n ké|)zdh('tm*k, nnu’t csak azok vannak fé-

lig nu'gkötví', azaz úgy, hogy a szél nem mimh'nütt tudja megtá-

madni. Homokban tennészet('sen a sivatagon ilyem'k mán leliet-

ség(‘S(*k. Az agyagsivatagok dcd'lációja mutatja ti'hát legszi'bben

a szélbarázdák és jardangok sorozatát.

Nagysz(*ríí ké])ek(‘t láthatunk (>z(‘krl H (> d i n S v (> n köny-

v('ib('n, különösen a már idézett Central-Asia müvében, meg
S t i n Au rél munkáiban. A Szaliarái'ól is láthatók ilyiMi kép<'k

és sajnos, csak futólagos h'íi'ások.
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A mi égli.ijhitunk alatt a növc‘nyz(*t t'élifí-nuHldi^' m(“f<küti

a homokot, tolult itt hitliatimk jar(taní»okat ós szólhanizihikat.

11a kottö nagyon közi'l kí'riil ogyrnáshoz, akkor a köztük h'vö

janlang szólnék kitiüt végét is megtámadja a szél s a sivatagi

rormákhoíi feltnen hasonlók állnak (dö. Ilyimt mutat 4. ábránk.

A fidtárt homoktömeg rétegzése a huekaképzödés közlien, illetleg

a homok megismétld, pihenkkel megszakított idremozgása köz-

ben kéfizdik. Kgyididg nyugodtan áll a bucka, idh'jii a növény-
zet, fidvide, kötött humusz-talaj képzdik, aztán mi'gint hidemidi

a homok, de a hajdani fidszíni réteg felismeidiet marad.

.)3. ábra. (rannaila a Matkói-pusztáii.

«

Képzeljük el már most, hogy nagy futóhomok területeken
vastag, hasonlóan rétegzett homok-lerakódás van. Ha ebbe bele-

fúrunk, lehet, hogy a fúró valamely eltemetett szélbarázdának
a végéhez ért éppen s ott a homok régi felszínének lejtsége ép-

pen az uialkodó szél ellen van fordulva. Ebbl igen könnyelm
dolog volna an-a következtetni, hogy abban az idben más lett

volna az uralkodó szél iránya.

A Duna-Tisza közén a homok vándorlása olyan idben volt

igen gyors, amikoi' a homok nem volt növényzettel ennyire meg-
kötve mint ma. A posztglaciális klímaváltozások ismeretében

könny elképzelni, hogy voltak idszakok, amikor a homok gyor-
san utazott, mert alig volt megkötve, aztán lehetett olyan idszak
amikor jobban megkötve, csak úgy mozgott, hogy szélbarázdákat
fújt ki a szél s ezeknek végén felhalmozódott garmadák haladtak
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(‘lre. Amig az a homok, arnoly ma a Tisza balpartján van fölhal-

mozva, elutazott a Dunától a Tiszáig, azalatt többször történhetett

ilyen klímaingadozás, de csakis a prehisztórikus idk kezdetén!

Elgondolhatjuk tehát, hogy a mai homok formái alatt minden-
féle más formát találhatunk eltemetve. Ezeket az eltemetett for-

mákat lehetetlenség tektonikus eredeteknek tartani, hisz látjuk

ma is a homok újabb megmozdulása esetén a régibb formák el-

temettetését. Á szél irányának megfordulását semmi szín alatt

sem szabad föltételeznünk, mert hisz már pl. a Bakony-Balaton-
felvidéken kimutatható, hogy a Középhegység északi oldalán le-

rakódott eocén rétegek nagy hullámverésben képzdtek, a déli

oldalon pedig csendes, iszapos vízben, tehát már akkor is az

északi szél volt az uralkodó. Ilyen rövid id alatt, mint a poszt-

glaciális és holocén idk, teljes lehetetlenség a széliránynak ilyen

megváltozása, hisz ez csak úgy lehet, ha a Földünkön uralkodó

nagy szélrendszerek egészen másképpen alakultak volna ki. Ez
h'hetetlen.

;i4. ábra. Széltl ineííbontolt gerinc-véffzödcs, a jardaiifr deflációs vck'C-

Honiokbálványos, Bavaiiiska mellett a Delibláti-piisztán.

Régi tengeiá homokrétogekíd bontott meg hazánkban a

l)liocénkori sivatag szele. Tudjuk, liogy a somogyi és zalai nu‘ri-

dionális völgyek nagyszer szélbarázdák s köztük helyenkint a

jardangok valóban tanulságosak. A kifútt homok ott van Somogy
déli felében. Átköltözött ezen a vidéken a Kis-Alföld deflációjá-

ból származó, rengeteg homok-mennyiség is. A (hd’lációnak h*g-

szebb példája a Kállai-med(>nce. D(* (u-rl most bvc'bben mán
szólhatok, majd a Balaton részh'tes földivíjzi leírásában mi*g lóg

jelenni.
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IX. A homokfodrokról.

Csak (‘•’ószon rövidíMi szólliatok u liomokrodrokról. Kzckot

is ívndoson ludliiinoknak nioiulják, holott (V.ok csak a lovogö hul-

lámzó mozgásának nyomai. A h‘V(‘gö a talajjal való súrlódása

kövotkoztóhon rtv.gö mozgásha jö, s inlorhuvnciáinak nyoma a

homokfodor. Ez('k az intmd'oiviu'iák a szól ii'ányáhan (dörc ha-

ladnak, zt ti'szi a homok Fodor is, szópon halad olóro, valóban,

mintha hullám volna, mun csoda, liogy azok, akik mechanikával

hehatóhhan nem foglalkoztak, csakugyan hullámoknak nevezik

ket. De nem azok, nu'rt a homokszemek itt sem végeznek hi'zárt,

l)ei-iodusos mozgást.

Xónu'lyek azt hitték, különösen C o r n i s h, hogy a homok-
fodrok növekedésével kehükeznek a dünék. Sarkalatos tévu'dés.

A homokfodrok és dünék közt nincs átmenet. A homokfodrok
méret(‘i nu'ghatározottak. A homoksziunek nagyságától és gör-

díthetöségétöl függnek. Nálunk átlag 1 deciméter távolság van
két fodor közt, de csak sík felületen. Ha a felület nem sík, akkor
vannak olyan helyek, ahol a fodrok távolahh vannak egymástól,

de a különbség csak nehány centimétert tesz ki.

Néhány sorozatot felmértem s arra a várható (‘redményiv*

találtam, hogy a homokfodrok (Egymástól való távolsága a fod-

rokra meröh'gesen vett térszíni nu'tsz(*tnek, mint görh(> vonalnak
második differenciálhányadosával arányo.sak. Ez annyit jelent,

hogy ott, ahol a térszín fokozatosan meredekt'hh lesz és emel-

kedik, ott a fodrok utolérik egymást, tehát közelebb vannak egy-

máshoz, ahol pedig a lejt lankásodik, de szintén emelkedik, ott

a fodrok távolahh vanak ('gymástól. Tudnunk kell, hogy a tér-

szín hajlásszöge a metszet els differenciálhányadosával arányos,

a hajlásszög változását pedig a második differenciálhányados
fejezi ki.

Közértheten tehát úgy lehetne mondani, hogy ahol a tér-

szín hajlásszöge n, ott minden fodor lassabban halad, mint az
utána jöv, mert meredekebb lejtn kell felkapaszkodnia. Ahol
pedig a térszín hajlásszöge csökken, ott minden fodor gyorsab-
ban halad, mint az utána következ, mert kevesebbet kell emel-
kednie.

Eszerint tehát a fodroknak határozott, matematikailag jól

formázott méretei vannak, vagyis egészen más jelenségek, mint a
dünék. Láthatunk néha széles, különösen a maradéktakarók
,.grand“-jáhól alakult, sokkal nagyobb távolságú fodrokat is, de
ezeknek távolsága szintén szigorúan meghatározott s a durva,
nagy szemcsék gördíthetségével állnak összefüggésben.

Egészen más a víz alatt keletkezett fodrok dolga. Itt a

vízmélység dönt tényez a fodrok távolságában, de azonkívül

minden hullám-féleség más fodrokat idéz el. Apró locsolás, ki-

csiny hullámok esetén kicsiny fodrok, nagy hullámzás esetén nagy
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fodrok keletkeznek s a dolog nagyon bonyolult (1. a Balaton

bidrográfiája c. könyvemben).
Hazánkban ma nagyon nehéz olyan szabadon futó homok-

területeket találni, ahol a fodrok méretének és elrehaladásuk
sebességének még pontosabb tanulmányozását lehetne végezni,

liégebben nem figyeltem erre az aprólékos dologra, mint ameny-
nyire megérdemelné, azért nem tudok egészen kifogástalan szám-
adatokkal szolgálni. Csak az 55. ábrán mutatok be egy összehason-

55. ábra. Homok-fodrok és lejt diagrammája. Az egész szelvény hosz-

sza 25 méter. A teljesen kihúzott vonal a hajlásszög változásának gör-

béje. A pontozott vonal a homokfodrok távolságának a középértéktl

való eltérését mutatja.

lítást a homokfodrok távolsága és a térszinmetszet második diffe-

renciálhányadosa közt. Az összhangzás kétségtelen, de a mérés
pontatlansága miatt még nem egészen szép. Pontosabl)an, gondo-

sabban kell mérni. Amikor a közölt adatokat mértem, még nem
gondoltam, hogy ilyen szigorú matematikai formába lehet önteni

a dolgot, azért méréseim nem elég pontosak. Ajánlom fiatal tanít-

ványaimnak, hogyha ilyen hosszú sorozat homokfodoi- kerül sze-

mük elé, ilyen gondos, milliméterekre figyel mérésekkel gazdagít-

sák ezt a szép tudományt.

A EIMA ÉS TÁRNÁ KÖZÉNEK OLlGÓCÉN RÉTEGEI ÉS
KÖVÜLETEI.

Irta: Dr. Jankó Sándor.*

Az 56. ábrával és a Vili—XIII. táblákkal.

Heves, Borsod, Gömör és Nógrád megyék határainak össze-

szögelésén, a Taima forrásaitól a Rimáig terjed vidék mostanáig

úgyszólván teljesen ismeretlen volt geológiailag. P a u 1 C'. M. 1866.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. november 12.-i

szakülésén.
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évi felvételi .jelentése (33 nlV valamint térképe alluviimiot, dilii-

viumot valamint „mariner Saud und TegeV'-i különít szét csupán.

A késbbi áttekint térképek részben olifíoeén. részben miocén kép-

zdmén.veket tüntetnek fel vidékünkrl, vázlatosan nu^ííjelölt k<’P'

zdmén.vhatárokkal (413, 70 311). Soha farzik 192l)-ban a Va.jda-

vár homokkövébl Cardiutu cfr. burd\(j(dnm L a m„ Szt. Domonkos-

ról Pleurouectia comitatn S c h 1 o t h. elfordulását említi, mind-

kettt tévesen miocénnek vélve 9.1(1). 1929-ben Seb r éter és

Vadász a borsodi szénmedenee monoíírafiákban közölnek elszórt

adatokat a nyuííaton kibukkanó fekükzetekrl. (^r-íll—12,87402—403).

(Csatlakozva a szoniszédos vidékekrl szóló beható tanulmá-

nyokhoz, ezen földtani szemi)ontból mé{í tanulmányozatlan vidék

oli}.U)eén rétefítanához óha.itok néhány adatot nyú.jtani.

Területünkön azi oligoeén rétcfíek három csoportba oszthatók:

foraminiferás a}iyníí, homokos ajíyaíí Peeten corneum var. denu-

data-val és durvaszemü íílaukonitos homokk. Felettük diszkordán-

san miocén terresztrikus kavics, tarka agyag és riolittufa települ.

Cs'dlámos szürke ugyag forauiiuiferákkal (Fels rupellen).

Az oligocén legmélyebb elbukkanó tag.ját sötétszürke, a réteg-

lapok mentén fakó i)alakék, mállottan khakibarna agyag képviseli.

Iszai)olási maradékában kvareszemek nincsenek, csak kevés muszko-

vit található.

Uraj nyugati szélén gyengén mangános, másutt gipsz nyomok
találhatók. Dinnyénél nagyobb limonitos konkréciói gyakran hever-

nek kimállva a felszínen. A fekszínre bukkanó rétegösszlet után

számított vastagsága 300 m.

Makrofaunája gyér, mindössze két helyrl került el néhány
rossz megtartású kövület. A holyoki Pál-völgy keleti le.itjén

262.8 zl-tól DDNy-ra (10. sz. lelhely)- Nuetda greppini Desh. és

Anisoeordia quadraugula Koen.; Szt. Simon Rigómáj-tet 285.8 á-

tl délre (11. sz. lelhely) pontosabban meg nem határozható eehi-

noidea töredékekenMdvül ProtuUtes n. gén. segmentata n. sp. került

el. N. greppini az elszászi és mainzi k. oligocénben, A. quadrangula

az é. német a. oligocénben fordul el. Féregmaradványunkhoz hasonló

formákat R o v e r e t o az olasz eocénbl írt le.

Foraniiniferák A’izsgálatához öt helyrl iszapoltam ki mintát:
Hódoscsépány, Szcállás-tetö 275.0 J-tól 250 m-re Xy-ra lev vízmosás-
ból. (8. sz. lelhely.)

Uraj délnyugati szélén, egyik házudvar partbevágása. (12.

sz. lelhely.)

^ A zárójelbe tett kurzív számok az idézett m sorszámát, a kö-

zönséges számok az idézet oldalszámát jelölik.

^ A rétegek elterjedése, valamint a sorszámmal jelölt kövület-

lelöhelyek a Vili. táblán vannak feltüntetve.
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Velkenyei Mogyorós-ío 230 és 206 -f közötti völgy keleti lej-

tjérl. (18. sz. lelhely.)

Velkenye. Elljáró-hegy és Lipogya közötti völgy kútjánál.

(19. sz. lelhely.)

Susa ÉNy-i szélén, a tüzoltószertár mögötti parthevágáshól.

(20. sz. lelhely.)

A kiiszapolt foramiiiiferák javarészben megegyeznek a ledl
képez homokos agyag foraminiferáival. Felsorolásukat ezért össze-

foglalva közlöm. (Lásd a csatolt XI. táblázat 8, 12, 18 19 és 20 sz.

rovatait.)

flonwkos agyag (slírP Pecten (Entolinni) corneum Sou\

var. denudata Rss.-el. (Fels rupélien—AIsó kattien.)

A foraminiferás agyag fedjében megjelen rétegek anyaga
ütésre hitumen-szagú, kékesszürke vagy khakibarna, vékonyan jól

rétegzett homokos agyag. Két típusa van. Az els kemény, szívós

anyagú, vékonypados, homokos, márgás agyag. Ez területünk déli

részén. Váraszó, Lelesz, Domonkos, Hangony és Borsodszentgyörgy
határában található. A második típus levelesen szétes, igen laza

homokos agyag, mely északon és északkeleten Arló, Bolyok, Haianae,

Sajóvárkony és Simonyi környékén jelenik meg. A két kifejldés

fokozatos átmenettel összekötött heteropikus lerakódás. Az els tipus

meredek vízmosásoktól szaggatott lejtin lépten-nyomon jó réteg-

lapokat kapunk, a második típus enyhe lejtin általában 2—3 m-ig

málllottak, csúszottak a rétegek. Az els kifejldés könnyebben elha-

tárolható lefelé, míg a második lassú, fokozatos ;itmenettel kapcso-

lódik a feküt képez foraminiferás agyaghoz. Ilyen módon terüle-

tünk északi felében a két képzdmény réteghatára csak nagyon
vázlatosan jelölhet meg a térképen.

Érdekes, hogy a Feledtl Kimszécsig tartó folyó-terrasz

lépcsn kibúvó, homokos agyagrétegek ismét keményebb, pados ki-

fejldésok.
A rétegsor vastagsága 250 m. Ügy makró-, mint mikrofaunája

elég b. A gyjtött kövületek és kiiszapolt kzetminták a következ
helyekrl szárm a znak

:

1. Kemény, pados, h o m okos a g y a g m á r g a.

Szt. Domonkos ÉNy-i végén a kovácsmhely mögötti partho-

vágás. (1, sz. lelhely,)^

Szt. Dornorjkos, Vízmosás a Kalja-hegy keleti lejtjén. Csak

iszapolási minta. (2. sz, lelhely.)

A „slir“ elnevezési a geológiai kortól függetlenül fácies illeg-

je I öl ésk ént liaszn ól om.
* .\hol iszapolási minta nincs külön felemlítve, ott csak makro-

faiinát gyjtöttem.
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Szt. Domonkos. Anyaggödör Tipászó-taiiyáiiál. Iszapolási

minta is. (3. sz. lelhely.)

dárdáiiháza. Árok a Köves-hegy északkeleti lejtjén (4. sz.)

Arló északi szélén vályogvet gödör (5. sz.)

Arlótól 0.5 kin-re északra a Lop-hegy lejtjén. Iszapolási minta

is. ((). sz.)

Hangony. A domaházi út Ix'vágása Tartalóea-tanyától nyu-

gatra. (7. sz.)

Sajóvárkony. Készül útbevágás a Kalja-hegy é'szakkeleti

tövében. Isziipolt minta is. (9. sz.) Errl a helyrl azért került el
jóval töhh kövület, mint a többirl, mert itt nagytömeg mállatlan

kzetanyag lett kifejtve ntépíttskor.

2. Levelesen szétes homokos agya g.

Sajóvárkony. A Szöll-tet és Piskor-f köztitti völgy keleti

lejtje; a limaszéesi térképlap legszélén fekszik. (13. sz.)

Sajópüspöki. Szöll-tet 223 -(>-tól ÉílNy-ra. (Iszajiolási minta

is. 14. sz.)

Velkenye déli szélén, 211 -f nyugati lejtjérl. (Ki. sz.)

Velkenyétl 0.8 km-re DNy-ra, téglavet gödör. (IszaiH)lt

minta is. 17. sz.)

Kirnasiécs. Nándor-psz.-tól keletre löv második vízmosás.

(21. szám.)

.lene északkeleti szélén házudvar partbevágása. (Iszap minta
is. 22. S7.)

.lene. Útbevágás a szt. simoni út nyergétl északra. (Csak

i'zapolt minta. 23. sz.)

.lene. Cikóházi-tanya (azeltt Szöll-puszta) északnyugati

szélén. (24. sz.) ;

Hármáétól 1 km-re délre, a Dona-tet déli lejtjén. (25. sz.)

Hármáétól 1.5 km-re nyugatra a Hadarieka ÉNy-i lejtjén.

(20. szám.)

Simonyitól 1.5 km-re ÉK-re a Rima északi terraszlépesojén.

(I'^zap minta is. 27. sz.)

Rimaszées. Agyaggödör a temettl ÉNy-ra. (Csak iszapolási

minta. 28. sz.)

Agyaggödör Rimaszées keleti végén. (Csak iszap minta. 29. sz.)

A makrofauna felsorolását a X. tábla, a mikrofaunáét a XI.
tábla nyújtja.

Cjjcloseris perezi H a i m e^ mostanáig esak az eocénbl volt

ismeretes; az oligoeénben csak egy kétes elfordulását említi az iro-

dalom. (Xa^i-series.) A fauna egyik leggyakoribb alakját apró kis

csövecskék képezik, amelyeket Protulites segmentata néven írok le

az slénytani részben. Bár kevés helyrl, de nagy egvedszámban
kerültek el Léda gracilis és Lucina schloenbachi; utóbbi az észak-

német felsoligocén jellegzetes alakja. Igen gyakoriak a Tellhiák.

'• K ü h n 0 t h m a r tanár úr szíves meghatározása.
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Majdnem valamennyi feltárásban sok Nucula és Teliina alakhoz
hasonló, rossz megtartású köbéi taláilható, közülük alig lehetett néhá-
nyat pontosabban meghatározni. A legtöbb lelhelyen nagyszámban
gyjthet Pecten (Entolium) corneum Sow. var. denudata R e u s s.

Ez a sima héjú kagyló messze földön elterjedése és gyakorisága
révén mintegy „vezérkövülete” a palócföldi oligoeén slírnek. A ré-

gebbi irodalomban Pecten denudatus (Böckh), Entolium oblongum
(Kutassy) stb. nÓA^en említik. Megvan az ostmarki miocén slírben

is, de csak a fels oligocénben jelenik meg. A foraminiferás agya-
gokban már nem található. Általában feltn, hogy úgy egyed-,

mint fajs'zám tekintetében faunánk túlnyomó részét kagylók képezik.

Faunánk jellfegzetes slírfá'cieseit mutatja az említett síma
Pectenen kívül a vékonyhéjú kis Léda, Teliina. Nucula, Lucina
kagylók gyakorisága, Brissopsis ottnangensis és a Flabellum el-
fordulása. Harmincöt meghatározott fajból az eocénben és alsó oli-

goeénben 8—8 fordul el, a közép oligocénben 17, a fels oligocénben

16 faj lett említve (egy-egy kérdjeles elfordulás bizonytalant : a

miooénbeu pedig hat található meg közülük. Ezek alapján a Peeien

(Entolmm) corneum var. denudata-val jeUemzeft homokoft agyago-

kat a középs és fels oligoeén határán lerakíklott slírnek k<^ll te-

kintenünk.

A magyarországi oligoeén slírrl kevés adatunk vau. Elterje-

d'sét Noszky ismertette behatóan (48): hasonló kövületjegyzéket

Kutassy Királdról (40 254), Horusitzky az ipolymedeue ’böl

ismertetett (32 775).

Aránylag kevés fajunk fordul el a Budapest vidéki fels
oligocénben, ahonnan a slírfáciest| nem igen ismertették eddig.

A különbséget legjobban jellemzi, hogy a pestkörnyékeu igen elter-

jedt Pectuncidus obovatus a kelet-palócföldi oligocénben teljesen

hiányzik; leggyakoribb kövületünk, Pecten (Entolium) corneum var.

denudata viszont a pestkörnyéki oligocénben nem találbató.

A külföldi elfordulásokat tekintve több faj azonos a bajor

molaszszal és az ’elsziászi stampiennel, legnagyobb megegyezést azon-

ban az északnémet középoligocén korit lerakódásokkal találunk.

Néhány kövületünk megtalálható a párisi eocénben, a Avieliczkai

sóformációban (k. miocén) s az osztrák miocén slírben is.

A mikrofauna felsorolását tckiutA'e (XI. tábla) feltnik a

Miliolinák teljes biánya, ugyancsak biáuyzik a f. eocén, k. oligoeénre

jellegzetes Clavuling Szabói is. Ügylátszik utóbbi faj a f. oligocén-

ben már csak ritkaságként fordul el. (2/ 741. 2Ó1G9). Megvan A'iszont

a Nonionina comnmnis, mely a Becsk, Bükkszjék Adéki alsó rupeli-

enben biáuyzik. (4.5294)

Ilyen módon i'étegsorunk foraminifera-faunáj i a inélyeltb aksó

rupélien agyagokétól folisuu'rheton eltér. Sajnos, egyelre nem
sikerült lényeges különbségeket kiinntatni a rni)eli('n foraminiferás

agyag és a f. rupélien-a. kattien P. corn. var. doiud^afa-H bomokos

agyag l'oraminiferái között. Sajóvárkouy, ^"elkenye és Jene hatá-
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ráhól töbl) agyagmintát kiiszapoltani, liogy ezek alapján az itt foko-

zatos átmenetté elmosódó réteghatárt jjontosahhan kijelölhessük.

Mint a táblázat mutatja, a meghatározott fajok ugyanazok s egyed-

szániuk sem eltér a két képzdményben.
A legtöbb helyen tömegesen fordultak el;” Crisfcllária (líobu-

lina) ef. nioninfn Truncahdhia propiiKiun, Hcteropela (li(fcniplci és

No»io)ihia unihUicnfuli'i. Az utóbbi három bükkszéken is rendkívül

gyakori ('iá 343). léiig gyakori volt két új alak is: Nodosaria (I)en-

talina) niajzoni és Textulnr'w cnrhwtn var. mncronafa. A legtöbb

foramini ferából azonban esak 2—3 darab került el. Általában a

fajok száma nagy az egyedszámhoz képest. A töredékes Nodosnriák

javarésze nem volt pontosan meghatározbató. Ezeket kihagytam a

felsorolásból. Az összes ki iszapolt foramini fera fajokíiak körülbelül

barmadrésze maradt meghatározatlan. T’^tóbbiak további behatóbb

tanulmányozása talán késbb lebetvé fogja tenni a rétegsor rész-

letesebb szétkülönítését. A meghatározott (50 (régi) faj közül meg-

található Bükkszéken (45) 41, Kecskén (23, 2H, 70.) 3S, a pestvidiki

kattienben (20. 44) .38, a budai kiseelli agyagban (28) 34, a tardi kis-

eelli agyagban (43) 33, a budai márgában (28) 1.3 faj. A külföldi

oligocénben közös: az é. német szei)táriás agyagban (0, 60, 61) 37,

az é. német alsó oligocénben (22) 12, az elszász-lotharingiai stampi-

enben (2, 3. 5, 30, 47) 2,3 faj. Valószinüleg a megegyez fáeies miatt

nagy a basonlóság az ostmarki miocén sUrrel (76, 62, 67) 33 faj, és

a wieliezkai sóformáeióval (63) 18 faj.

Keresztrétegzett, durvaszemií homokk (Fels kattlen).

A Pecten (Entolium) cor)ieum var. deundntn-H homokos agyag
mindenütt jól elkülöníthet fedjétl. Ez durvaszemií, galaukonitos

liomokk, mely ellenálló anyagával legtöbb helyen meredek, szik-

lás hegyoldalakat alkot. Összvastagsága eléri az. ,3—(500 m-t is. A glau-

konitos homokknek több típusát különíthetjük el;

A) Bázisát durvaszem, babszemnyi, fényes, tarka kvarcit

kavicsokat tartalmazó, ersen keresztrétegzett, barnás vagy glauko-

nittól zöldes homokk alkotja. Az álrétegzdésnek megfelelen sr
sorokban alma-dinnye nagyságú konkréciók sorakoznak egymás
után. Elég gyakoriak Pecten, Ostrea, Lamna és Bryozoa ? marad-
vánvök apróra zúzódott darabkái.

B) A magasabb szintekben kifogy a kövülettöredék és a kavics
s vékonypados, nedvesen kékesszürke, szárazon khakibarna, konk-
réciókban szegényebb homokk következik. Ez már nem annyira
keresztrétegzett. Helyenként szenesedett növénymaradványokat tar-

talmazó tarka agyagcsíkok jelennek meg benne. Az agyag közé zárt

homokkpadok bitumen szagúak.

® A fajok felsorolásánál a régebbi, B r a d y-féle nomenklatúrát
használom.
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C) A glankonitos homokk legfels rétege laza, agyagos homok-
hói, illetve homokkbl áll, mely helyenként bven tartalmaz nagy
Ostreákat, Balannsokat, stb.

Váraszó, Tarnalelesz, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Han-
gony és Darnya között elterül, kb. 18 km. átmérj sziklás hegység,

500 m-eii felülemelked csúcsokkal, teljesen glankonitos homokkbl
épült fel. Elkülönítve tle, Arlótól Sajóvárkonyig másik, lényegesen

kisebb homokk vonalat hiizódik.

56. ábra. A hangonyi Nagyk (339.1/1) déli oldala F.-kattiai durva-

szem homokk. A kiinállott konkréciók az álrétegzdés sorait jelzik.

— Eig. 56. Die Südseite des Nagyk (369.1 /I) von Hangony. Oberkatti-

scher Grobsandstein, kreuzgeschichtet, mit ausgewitterten Konkretionen.

Az egyes típinsok elterjedése a következ: az „A” típus min-

denütt a begyvidék szegélyén található, vagy ott, ahol a fekühöz

közeledünk. A „B” fácies leginkább a hegyvidék centrumában fordul

el: Dobornyaf, Vajdavár, Szarvask. Dávidtanya és Asztagvölgy

körül. A legmagasabb szint területüidvön csak egy helyen menekült

meg a lepusztulástól, a Domonkos—Borsodnádasdi orsziágútnal, a

Nagyberek-erdbcn. Az országút bevágásából, a Tarna-forrástól dél-

keletre meredek völgy keleti lejtjén (30. sz. lelhely) a mellékelt

táblázaton feltüntetcdt faunát gyjtöttem. (XII. tábla.)
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A felsorolt fajok tipikus strandfáeiesre vallanak, Naííy Ostrca

töredékeken kívül jó ineíítartásii liolanusok, valamint vaskos héjú

<<i{íák, utóbbiak javarészt esak díszítéses kbelekbeu, találhatók.

A mefíhatározható fajok kis sziáma miatt esak feltételesen tart-

hatjuk ezt a lerakódást f. olifíocén korúnak. A Budapest környéki

ha.sonló üledékekben Turritetla qua(lric(waHcul(tta a f. olijíoeén, Turr.

sandbergeri és P,ijrula cotiditn úfíy a juiocén, mint az oliííoeén róte-

íiekben is elfordul. Utóbbit B o }í s e h a kiscelli afíyagból is említi.

l'ritoniian haerlngense és Cossidarii echhtata az idcisebb oligoeén

rétegek alakjai.

A keresztrétegzett homokkbl nem sikerült mikrofaunát

kiiszai)olni.

A Ithna és T,arna közötti oligocén összehasoidítása a szomszéd terü-

letek rétegsoraival.

Mint a bevezetésben említettem, a Rima és Tárná közötti vidék

eddigi földtani iro<lalma meglehetsen szegényes. Ezzel ellentétben

b monográfiák foglalkoznak a szomszédos szénterületekkel, leírva

a telepek feküjét képez eocén rétegeket is. (74, 87.)

Részletesebben tárgyalják a területünktl délre cs oiigocéii

rétegeket a m. kir. Földtani intézet 1934—37 évekrl szóló (70, 75, 81)

valamint Majzon (45), Lóczy (41) és Roth (83) bükkszéki olaj-

mezkrl szóló cikkei. A magyar középhegység északkeleti részének

oligocén- s miocén rétegeit id. Noszky Jen áttekint munkájá-
ban már 1930-ban behatóan ismertette (48). Területünktl nyugatra

es I' illek, Várgede vidékét Schwartz tanulmányozta az utóbbi
években (77, 78).

A legtöbb szerz megegyezen tóxgyalja ezt a nagy területen

aránylag változatlanul kifejldött rétegsort. Bár megegyeznek a ré-

tegek egymáshoz viszonyított sorrendjében, de — különösen a régibb

munkák — sokat vitatták az egyes tagok geológiai korát. A mellé-

kelt XIII, táblázatban az egyes vidékek rétegsorai az ket leíró szer-

zk ríjabb felfogása szerint vannak feltüntetve.

A területemen napvilágra bukkanó foraminiferás agyagrétegek
csupán fels rész>ét alkotják az ú. n. kiscelli agyag-komplexusnak.
Erre utal a Nouionina communis jelenléte, a Clavulina szabói s a

Miliolinák hiánya. A bükkszéki fúrások által harántolt, Miliolinák-

ban s Globigerinákban rendkívül gazdag, s kolajtartalmú eruptív-

tufákkal váltakozó mélyebb szintek a Rima és Tárná között sehol

sem észlelhetk a felszínen.

A Pecten corneum var. denudatas homokos agyagrétegek telje-

sen megegyeznek Ferenczy és Horusitzky által az Ipoly-

medeneébl ismertetett alsó stampien slírrel.
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További félreértések elkerülése végett rá kell mutatnunk két

körülményre. Az egyik az, hogy az oligocén homokos agyagban
helyenként elszórva szenesedett növénymaradványok találhatók.

Ezekben a néphit a salgótarjáni és sajóvölgyi széntelepek folytatásá-

nak nyomait véli láthatni. Megelz, beható vizsgálat nélkül olykor
még a szakembereket is megtévesztette a miocén szénfed s az oligo-

eén slír közötti felületes petrográfiai hasonlóság. (10, 72.) Ilyen
módon területünkön is számos, eredménytelen szénkutaüis történt.

A másik tévedésre okot adható körülmény az, hogy egyes föld-

tani munkák a miocén szénfed fels részét „apoka” néven ismertetik.

Az „apoka” vagy „hapoka” elterjedt palóc tájszó, olyan vidékeken
is, ahol miocén rétegek egyáltalán nem fordulnak el. Népies kifeje-

zés az építknek alkalmatlan, laza, könnyen szétmálló kzetfajtákra.

Természetesen mindenütt olyan geológiai korii képzdményt értenek

alatta, mely a falu határában épen elfordul. Az apoka szó fogalmá-

nak tág s bizonytalan voltára marid. Noszky is rámutatott ('•Í8 30.1.

A keresztrétegzett, cipós, glaukonitos homokk igen jellegzetes

alkata révén jól azonosítható a szomszéd vidékek megfelel kéuzd-
ményeivel. Ezen rétegkoplexusban, kivéve legfels részét, teljesen

hiányoznak a meghatározható kövületek. A legfels kövületes részek
azonban a hegymozgások s a lepusztúlások következtében egymástól
elszigetelt távoli foltokat alkotnak, fáciesük s néha talán koruk is

eltér. Valószínleg ezek okozzák, hogy a vélemények megoszlottak
e rétegsor koráról.

Területemen a homokk legfels, kövületdús szintjei majdnem
mindenütt lepusztúltak, részben még a miocén eleji denudáció. rész-

ben a fiatalabb völgyrendszerek hevágódása következtében. Egyetlen

egy helyen akadtam kövületekre (TIT. kövülettáblázal), ezek azonban
fels oligoeénre vallanak.

A glaukonitos homokk alsó részének oligocén korát bizo-

nyítja az a körülmény is, hogy a homokk fokozatos átmenettel

kapcsolódik a feküjét képez stampien slírhez. A kepzdményhatárt
számtalan esetben keresztezhetjük meredek vízmosásokban jól fi'l-

tárva, anélkül, hogy eróziós vagy tektonikai diszkordanciáuak leg-

csekélyebb nyomaira akadnánk. Az árok alsó végén még Pecten.

Telliua stb. tartalmú, homokos agyagot találunk; felfelé menví' az

agyag fokozatosan kimarad, a homokszemek megszia])orodnak s dur-

vábl;ak lesznek, mindiidvább megjelennek a bomokk cipók s végi

az aprókavicsos, durva homok litorális kövületdarával keveredik

össze. Az eltér típusokat kh. 20—25 m vastag átmeneti rétegsor

köti össze. Ezt a fokozatos átmenetet már másutt is ismertetik az

irodalomban ( 70.5.57, 87 027, 27 7121.

Tfj. Lóczy Lajos paleogeográfiai térképe egy oligocén

tengervályut tüntet fel a magyar masszívumtól északra (41). Mint

a mellékelt összehasonlító táblázat mutatja, kb. 1.50 km-es távol-

ságon, a Cserháttól a Pükkig valóban megegyezett az üledékkep-
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zödés. A Rima és Tárná közötti oUfíoeéii rétcfísor is teljesen bele-

illik ebbe az általános keretbe. Ezen olifíocénkorn barnmclreiuln

üledékííyiijtö-inedence fejldéstörténeté má többen ismertették

(S7 443, 81 ^27)). Itt tehát csak arra utalok, hogy a Rima és Tárná
között vé,<ízett földtani inefífifíyelcsek lijabb adatokkal támasztják

alá a már kialakult felfofíást. F e r e n e z i és Mornsitzky a

mafíyar közéi)- fels-olifíocént (a franciákhoz hasonlóan) stampien

néven fofílnlják össze. Teriiletiink iiledéksora iifíy közetanyaííát,

mint kövületeit tekintve, szintén fokozatos átmenettel vezet az alsó-

rnpelientl a fels kattienifí s ífíy a stampien szó alkalmazása itt

is jogosait.

A lihiiától északra lev slir kora.

Fülek és \"árgede vidékét R. S c h w a r t z, ])rágai geológus

tanulmányozta 1DÖ7. és 1938 években (77, 78). Keveset tudunk azon-

ban még a Rimától északra lev vidék geológiájáról. Szabadjon itt

néhány rövid adatot hozzáfznöm e vidék ismeretéhez.

Röckb Hugó 1898-ban Csízrl a következ kövületeket is-

merteti (10): PsefKlanniftshiw obloiifjum P b i 1., Pliohidohijin sp. cf.

Fuchsi S c b a f f .. cf i'oficana P o n z i. Luc'nia sp., TeUnui sj)., Ficuln

coiidifa Rrong., Afurin afurt B a s t.. Scliiznster Lnuhci Tloern.,

Lonnw sp. Ezek alapján a lerakódást az ottnangi slírrel egykoninak

véli. (Helvéciái emelet.)

Megvizsgálta a m. kir. Földtani Intézet múzeumában rzött,

Böckh-féle csízi kövületeket, a következ megjegyzéseket tehetjük.

Phohidompa i'aficoiia S p o n z i, var. fuchsi S c b a f f. és Pip ida

(Ficnla) coudifn B r o n g., a kiscelli agyagban is megvannak ('.5Ö (>3,

8 2~i). Böckh által Pseiida)}iussiu))i oblouguuiuak leírt kövületek a

f. oligocénben is elforduló Pcctcii (Entolium) corueinn S o w. var.

dcnudata Renss fajjal azonosak. A Schiznster Laubci H o e r n.

néven ismertetett acbinodermaták „galandjai” (fasciole) az amlni-

lakrális mezk körül nem jól Iáhatók, de a héj kerekded körvonala

inkáid) az oligocénben gyakori Schiznster Lorioli Pávay fajra

utal. A Nautilns töredékeken nem lehet biztosan felismerni az

Atnria aturi bélyegeit.

Mint látjuk, a felsorolt néhány kövület revideálás után csupán
a slír fáciest bizonyítja, de nem jelöli meg a lerakódás pontos korát.

A szomszédos szénvidék miocén slírjének gyakoribb kövületei közül

egyetlen sem azonos velük. Ezzel szemben a petrográfiai jelleg, a
kövületek megtartása s a fauna összetétele is arra utal, hogy a

csízi slír az elzkben ismertetett, Peeten corneum var. denudata-val

jellemzett közép-fels oligocén rétegekkel azonos.

1930-ban Tasnádi Kubacska András gyjtött kövüle-

teket ezen a vidéken, melyeket nekem feldolgozásra átengedett:

1. Lökösháza. Flabellum n. sp., Schiznster sp., Protnlites n.

gcn. segmenlntn n. sp., Astnrte bosqueti N y s t.. Teliina budensis
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Hof m., Lima sp., Fusus brevicauda P h i 1. A kiiszaixilt mikrofauna
felsorolását lásd a IV. táblázat 31. sz. lelhely rovatában.

2. Szutor falu. Pecten (Entolium) corneum S o w. var. denn
data R e u s s.

3. Bátka—Tamási-út bevágásából: Cycloseris perezi Haime.
Flohellum n. sp.

Tasnádi Kubaeska András, idsebb X o s t k y Jen
és Vadász Elemér társaságában tett kirándulásainkon
az elmúlt nyáron közösen meggyzdhettünk róla, hogy az oligocén

lerakódások megszakítás nélkül követhetk egész Rimaszombat és

Tornaalja vidékéig. Ezek alapján leszögezhetjük, hogy a Rimától
északra lev slír a régebbi felfogástól eltéren nem miocén, hanem
fels oligocén korú.

slénytani rész.

A stampiai homokos agyagból nagyobbrészt csak gyenge meg-
tartású lenyomatok és kbelek kerültek el, mégis, mivel a hazai

irodalomban hiányzik hasonló anyag paleontológia! feldolgozása,

érdemesnek látszik legalább a néhány épebb s fontosabb alak le-

írása. Remélhet, hogy a szomszédos vidékek mesterséges feltárá-

saiból (hegyszerkezet kutató aknák) gazdagabb s jobb megtartású
kövület anyag fogja tudásunkat még gyarapítani. A foraminiferák

közül csakis azokat ismertetem, melyek aránylag kevésbé ismert,

vagy új fajok s mégis nagy egyedszámban fordulnak el a kiisza-

polt mintákban. Az északmagyarországi oligocén foraminiferák mo-
nografikus leírását elssorban a bükkszéki fúrásokból kikerült s

már behatóan feldolgozott (45) anyag alapján remélhetjük.

7. Fels rupeliai csillámos szürke aggag. *

Nodosaria (Dentalina) majzoni n. sp.

(IX. tábla, 21. 22. ábra.)

Ez a faj igen gyakori, teljesen ép példány mégsem került el
belle. Hasonlít a Nodosaria (Dent.) consobri néi-vix, de annak kezd-
kamrája kisebb s lefelé elcsúcsosodik, A Nd. consobrina leírásában

úgy Hant ken 72825), mint Orbigny 75249) kiemelik, hogy a

kamrák a kezdkamrától távolodva mindinkább hosszabbodnak.

Haütken egyik ábráján (III. tábla 10. ábra) azonban a kamrák
hossza szabálytalanul váltakozik. Ugyanez látható fajunk legtöbb

egyedén is. Példányaink részben egyenes botalakúak (21. ábra), rész-

ben enyhén görbültek (22. ábra).
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Tcxfuh'ii ia cnr'niata d’ 0 r b //. vnr. >inicr<))Kit(i.

(IX. tábla. 23. 24. 2.'). ábra.)

A típusos Text. eariuata-nál ííyakrabbaii található eiiiiek eííy

varietása. Kz a íoalaktól abban tér el, bofíy a ház közepén, a rövi-

debb szimmetria teiifíely irányában ejíy tompa él húzódik; a két

oldallel közepén pedig egy-egy bemélyedés 1‘iit végig. így tehát a

héj nem olyan laposan ível, mint Hant ken (28) (VII. tábhi 8.

ábra) és Orbigny (52) (XIV. tábla 32—34. ábra) rajzai a törzs-

alakot reltnntetik, hanem szögletes. Különbség az is, hogy varietá-

snnk pajzsformája szélesebb. Még leginkább B r a d y recens példá-

nyaihoz (12. pl. XLII. fig. l—Ki.) hasonló, különösen, lia a héj

szájnyilás felül befíizöttségét tekintjük.

~Atiisocni(rm ( qna'lraugnla K o e n.

(IX. tábla, 17. ábra.)

^Koenen: Das Tiorddentsche nnter-Oligozan p. 11!)(). Tál. LXXIX.
fig. 4-5.

^lindössze egyetlen köbéi került el belle, melynek formája

teljesen megegyezik Koenen i;;’ hiány jvai, nagyol Iga azon-

ban majdnem kétszeres. Hossza 5 mm., magassága 4 mm. Lelhely;

Bolyok, Pál-völgye.

II. Alffó kaftioi homokos agijag.

Cycloseris perezi H a i m e.

(IX. tábla, 5. (}. 7. ábra.)

1874. Renss: Die fossile Anthozoen v. S. (liovani Harione. p. KJ.

Taf. XLl. fig. 1.

1886. Dnnean: Sind fossil Corals. p. 79. Pl. XVI. f. 7—8.

1925. Félix: Antlioztoa eocenica et oligocenica.

Majdnem szabályos köralakú, lapos korong. Alsó oldala sza-

bálytalanul domborodik, fels lapja enyhén domború, közepén sekély

bemélyedéssel. Nagyszámú septális lemezei eltér hosszúak és vas-

tagok, radiális helyzetüknek megfelelen kifelé szaporodnak. A sep-

tumok felületét apró, tüskeszer kiemelkedések fedik. Nagyító alatt

kivehet, hogy a váz mészanyaga — hasonlóan többi kövületeinkhez

— részben már feloldódott. (7. ábra.) Elfordul Sajóvárkonyon (13.

sz. lelhely; egy másik példányt T a s n á d i-K u b a c s k a gyjtött
a Bakti-Tamási országéit bevágásából.

' Csak a meghatározáshoz ténylegesen felhasznált irodalom fel-

sorolása.
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Brissopsis ottnangensis Horn.

(IX. tábla, 19. 20. ábra.)

Hörnes: Die Fauna des Schliers von Ottnang. p. :5S9. Taf. XV.
f. 2—7.

Sajóvárkónyi’ól, a Köal,ia-liegy keleti tövébl számos össze-

lapult köbéi került el, ezek mind kisebbek az ottnangiak átlagáuiál.

Legnagyobb példányom 4 mm magas, 23 mm hosszéi s 18 mm széles.

A subanalis fascicola elmosódott, a fels oldalon azonban jól kive-

hetk a petaloid amhnlakrumok. A sajóvárkonyi Brissopsisokat

összehasonlítva az ottnangról származó eredeti példányok apróbb-
jaival, köztük teljes megegyezést látunk.

ProfuUtes n. gén. segment'ita n. sp.

(IX. tábla, 8. 9. 10. ábra.)

A keletpalócföldi oligocén rétegekben igen gyakran találunk

néha tömegesen összehalmozódva, összenyomott s összetöredezett

kis, fehér, hossznkás testecskéket. Szabálytalanul ide-oda hajlado-

zók, kb. 1.5 mm átraérjüek. Felületén változó távolságban sekély

befzdések vannak. A talált darabok közül a leghosszabb 60 mm
volt. A réteglap mentén laposra nyomott példányok hosszéiban

mindkét oldalon egy-egy bemélyedés fut, így a keresztmetszet pis-

kóta alakot mutat. Eitkán elfordul, hogy a kövület keresztben fek-

szik a rétegzdés irányára, ilyenkor keresztmetszete köralakú. Bel-

sejében csatorna fut, ez azonban legtöbbször csak nagvítóval látható.

Fehéres színe után anyagát els pillantásra kalcinmkai’bonátnak

tarthatnánk, de sósavval megcseppentve pezsgést nem látunk.

Meixner Henrik, a bécsi Naturhistorisches Museum
aszisztens'ének szíves közlése szerint kövületünk anyaga kb. O.OOl

mm nagyságú lemezkékböl áll, melyek fénytörése anisolajnál

(n 1,55) csak kévéssé’ magasabb. Tehát valószínleg mállott

csillám, vagy valami kaolinitszer ásvány alkotja.

Ilyen módon valószín, hogy csak valami köhél szer kitöl-

téssel van dolgunk, míg az ezt eredetileg körülvev, csszer héj

anyaga — hasonlóan, mint többi kövületünk javarészénél — utólag

feloldódott. A maradvány leginkább valami serpulidára utal (26, 28).

Megegyez alakú és nagyságú csöveket T?. o v e r e t o ismertetett

Protulo vicenti néven az eocénbl (69. p. 48. T. IV. fig. 23 a—b):

a pliocén P. issali valamivel nagyobb példányainknál.

Ez a különös maradvány gyakoriságánál és nagy elterjedt-

ségénél fogva a palóc oligocén egyik „vezérkövületé”-nek vehet.
Eredetét s rendszertani helyzetét nem ismerjük egész biztosan.

NncuUnfi ova’is Wood.
(IX. tábl. 16. fig.)

1860. Beüss: Die marinen Tertiarsehichten Böhmens. p. 244. Taf.

IV. Fig. 4.
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Ferdén tojásdad, gyeufíéu domborodó, keresztben meííiiyúlt

forma. Záros pereme egészen rövid, az oldalperem elöl közel diM’ék-

szögben, hátul tompaszögben találkozik vele. A tekn elüls része

lapos, hátsó része magasabb; a búb mögött lefelé elsimuló barázda

látható.

Egyetlen kis kbél került el belle Velkenye déli szélérl

(l. sz. lelhely), ez 4 mm hosszú s 5 mm magas.

Xitcula pUigera S a n d b.

(IX. tábla, l.. ábra.)

18()3. Sa n d be r sí e r: Die C'onehylien des Mainzer-Tertiüi’bi'ckens. p.

342. Taf. XXVm. fig. 9 a—c.

Enyhén domborodó, tompa háromszöglet teknjét finom bor-

dák díszítik, A növedi kvonalak alig vehetk ki; búbja elreálló, lu-

nulája csak gyengén különül el a héj többi ré.szétl. Az ábrázolt

példány 12 mm hosszii s 10 mm magas. Elfordul Ariétól északra,

az és (i. sz. kövületlelhelyen.

Lrda (Xucuhnw) (jrncilis D e s h.

(TX. tábla, 13. ábra.)
I

18(50. Deshayos: Animaux sans vert. p. 381. pl. LXIV. f. 24—2(5.

189(5. K i s s 1 i n g: Die Fauna des ^litt. Ólig. im Berner-Jura. S.

62. Taf. Vn. Fig. 20.

1936. Gillet et Théobald: Les sables marins de l’oligocéne

du haut-Rhin. p. 41. Pl. III. f. 4.

Számos példányban került el. de a héj nagy vékonysága
miatt, egyetlen teknt sem sikerült teljes épségben kiszabadítanom.

Elöl lekerekített, hátul tompa csúcsba keskenyedik. Felületét srn
sorakozó finom növedékvonalak borítják. Legnagyobb példányom
hossza 10 mm. magassága 6 mm. Elfordul Ariétól északra (5. sz.

lelhely) és a harmaci Hadarickán (26. sz.)

Lucino schloenhachi K o e n.

(IX. tábla, 18. ábra.)

18í>7. Koenen: Dis maríné .ISIittel-Oligocán Xorddeutschlands. S.

247. Taf. XXVIII. fig. 9 a—h.

Kerekded teknöje gyengén domborodó. A búb mögül enyhe
mélyedés vonul a hátsó perem aljára; ell jól kivehet a lunula.
Felületét igen finom, srn álló koncentrikus növedékvonalak
fedik. Hossza 7.5, magassága 7 mm. Elfordul: Sajóvárkony, K-
alja-hegyen. (9, sz. lelhely.)
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Tcllina nystii D e s h.

(IX. tábla, 4. ábra.)

1860. Deshayes: Animaux sans vert. 1. p. 336. pl. XXV. f. 5—6.

1896. Kissling: Die Fauna des Mitt.-Olig. im Berner-Jura. S. 31.

. Taf. IV. Fig. 28—30.

1899. Böckh: Nagymaros környékének földt. viszonyai. 27. old.

IX. tábla. 2 a—c ábra.

1936. Gillet et Théobald: Les sables marins de l’oligocéne du
Hant-Rhin. p. 53. pl. III. f. 10.

Felületét finom koncentrikus növekedési vonalak díszítik.

Alsó pereme elöl íveltebb, mint hátul. A tompa búbtól jól kivehet
red fut hátrafelé, elöl lekerekített. A sajóvái'konyi Köalja-hegyrl
több darab került el, ezek közül a legnagyobb 22 mm hosszii s 14

mm magas. Elfordul a sajóvárkonyi Kalja-hegyen. (9. sz. lelhely.)

Ciispidaria (Neaera) noszkyi n. sp.

(IX. tábla, 12. ábra.)

A tekn elöl enyhén domború s elliptikus. Búbja csak keveset

görbül hátrafelé. Felületét ritkásan álló növedékvonalak díszítik.

Hátsó része síma. ersen elkeskenyedve hossziira nyúlt. A két részt

a búbtól lefelé tartó barázda különíti szét. Példányunkhcz közel

álí G i 1 1 e t e t Théobald C. praecuspidata-ja, de ennek búbja

magasabb s hátulja rövidebb. Még inkább hasonlít hozzá a C. sul-

cata Noszky, non H o f m. fádOOj, példányunknak azonban hátsó

nyúlványa keskenyebb s alsó pereme ersebben ívelt. Egyetlen kö-

l)él került ki belle a harmaci K’s-pu&ztától északra, a Dona-tetn
lev 25. sz. lelhelyrl. Magassága 5 mm, hossza 10 mm.

Corhida subpisum d’ 0 r b.

(IX. tábla. 14. ábr.’.)

18(54. Corbula subpisiformis. Sandberger: Dle Conch. d. IMainzer-

Tertitárbeckens. S. 288. Taf. XXII. Fig. 14 a—c.

1936. Corbula subpisum. G i 1 1 e t e t Théobald: Les sables marins
de roligocéne p. 58. pl. I. f. 15.

Ez az oligoeén alak ersen hasonlí^ a miocénben gvakori C.

gibbára, gyakran össze is cserélik ket. A C. giliba azonban magasabb
s bal teknje kevésbbé domború. Egyetlen töredezett jobb tekn ke-

i’iilt el belle az Arló északi szélén lev agyaggödörbl. (5. sz. lel-

hely.) Ennek magassága 7 mm.

PcdcH (Entolhim) corneuni Sow. var. denudatn Re üss.

(IX. tábla 1., 2, 3. ábra.)

lt(57. Pecten denudatus. Re üss: Die Fossile Fauna dér Steiusalz-

ablagerunge'n von Wieliczka. S. K59. Taf. \DI. IGg. 1.
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1S97. S a c c* o-B e ] 1 a r (1 i: 1 inolluschi dci terreni tcrziarii dl Pie-

inonte. XXIV. 51—52. Táv. XIV. f. 30—
POS. Psoudamussiuni oblongum Phil. Böekh: Adatok a Pocten

denudatus és a Pleuronoctia coniitatus kérdéséhez, j). 3.53. V.

tábla. 1—4. ábra, VI. tábla 1—3 ábra.

1907. Aniussium conieuni Sow. var. denudata. Rss. Pííolini: Mo-
nográfia dei Pettinidi neofjenici. Vol. XTII. p. 233. Tab. Fi*'.

1922. Entoliuni corneuni Sow. var. denudata Rss. Tepiinor; La-

melHbranchiata tertiaria. p. 90.

192(5. Pocten (Entoliuni) corneuni Sow. var. denudata I. rész. X o s z-

ky: A ni. középbe, oligocén-miocén réteeei. p. .301.

192S. Aniussiuiu (Pseudarnussiuin) corneuni Sow. var. denudata.
Reuss. Kautsky: Die biostratieraphische Bcdeutune dér

Pectiniden. p. 254.

Ez a kövület a palóc olieocén slír-szinte „vezérkövület-nek

vehet, leeeyukoribb alakja, mégis meglehetsen tisztázatlan volt

mostanáig rendszertani helyzete.

B ö c k h Hugó a palócföldi oligocén slírt fiatalabb korúnak
tartva a /*. (lnni(lafus-{ a Psetrianiussiiuti ohlongutn-miú akarta ösz-

szevonni. A PscudcnHitssliivi nblongum (újabban Entoliuni oblonguni

R. Phil.) csak a közép miocénben jelenik meg, míg a Pecten demi-

(lafus (újabban Pecten (Entoliuni) corneuni Soav. var. denudata
R 0 u s s) már a fels oligocénben is megvan.

Noszky 192G-ban rámutatott a stratigráfiai tévedésre (48)

s megemlíti, hogy ezen gyakori síma Pecten „legnagyobb valószín-
ség szerint Pecten (Entoliuni) corneuni var. denudata fajjal lesz

azonos”. X o s z k j’ ezen feltevését a következ adatokkal támaszt-

hatom alá:

A két faj között valóban nagy hasonlóság áll fenn, de míg
a mi fajunk a Pecten (Ént.) corneum var. denudata majdnem tel-

jesen köralakú, legfeljebb egyes példányok kicsit asszimetrikusak,

addig a Pseudamussium oblonguni a búbtól az alsó peremhez húz-

ható szimmetria vonal irányában hosszúkásra megnyiilt. A Pect.

denud. var. corn. belseje síma, legfeljebb lupe alatt láthatunk rajta

finom, radiális csíkozást, addig az Entolium oblongum sugaras dí-

szítése ersebben fejlett.

Saját példányaim, valamint a külföldi ábrák nem egyeznek

Böekh rajzaival, mert utóbbiak úgy a radiális bordázatot, mint
a héj domborodását ersebbnek tüntetik fel s így a két említett

faj sajátságait egyesít példányokat ábrázolnak. Böekh origináli-

sainak egy részében tényleg jól látszik a csíkozás.

Összehasonlítva oligocén kövületeimet a bécsi Xaturhistori-

síhes Museum gyjteményének miocén slírbl származó példányai-

val. köztük Reuss ottnangi originálisával, a különbség mindössze
az, hogy példányaim átlagban valamivel nagyobbak s gyakoribb
köztük az asszimetrikus változat.
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Elfordul: Szt. Domonkos (1. sz.), Tipászó-tanya (3. sz.), Tarta-

lóca-tanya (7. sz.), Köalja-hegy (9. sz.), Sajópüspöki (13. sz.), Vel-

kenye (14, 17. sz.), Nádor-piiszta (21. sz.), Jene (22. sz.) és Harmac
(26. sz. lelhely.). T a s n á d i-K u b a c s k a Szutoi-ból, Böekh Csíz-

rl gyjtött belle.

A cjlnukonitos homokk kövületei.

Valamennyi a Borsodnádasd-Domonkosi országút bevágásából

származik (30. sz. lelhely.)

Cossidario echinata v. K o e n.

(IX. tábla, 29. ábra.)

1867. Cassidaria ecbinopora L. Koene^n: Mollusken Fauna des

Norddeutschen Tertiárgebirges. S. 147. Taf. XTI. Fig. 4 a—b.

1889. Cassidaria echinata Koen. Koenen; Das Xorddeutsche ünter-

Oligocán. S. 255. Taf. XXII. Fig. 9—10.

Háza zömök, tompa csúcsban végzd. A hozzá hasonló C.

íchinoporától megkülönbözteti, hogy kezd kanyarulatai alacsonyab-

bak és kisebbek. Utolsó kanyarulatának díszítése sr csíkoklwl áll,

melyek között három kiemelkedbb párkány fut végig, mindegyiken
10—12 dudorodiással. Legnagyobb példányom töredéke 32 mm magas.

Turritello qiiadricannUcuh'ita San d.

(IX. tábla, 30. ábra.)

1897. Proto quadricanaliculata Sandb. Wolf: Südbayr. Oligocaen-

molasse. S. 268. Taf. XXI. Fig. 25—26.

1899. Turritella quadricanaliculata Sandb. Böekh: Nagymaros
környékének földt. visz. 30. old. IX. tábla, 25—26. ábra.

1933. Turritella quaricanaliculata Sandb. Majzon: Leányfalu. 46.

old. 1. tábl. 13. ábr.

A kanyarulatokon négy hosszanti borda vonul végig, melyek
párosával közelebb állnak egymáshoz, így középen szélesebb vályú

keletkezik. A varratvonal bemélyedése kicsit mélyebh a bordaközök-

m'l. Egyetlen töredék került el belle, ennek felületén a finom

recézettség nem látszik.

' Példányom teljesen megegyezik Wolf és Böekh ábráival,

de némi eltérést mutat Majzon értekezésében közölt rajztól. Ez
utóbbit talán nevezett faj egyik varictásának kellene tekintenünk.

lidlanns cfr. eoHcavus Broun.

(IX. tábla, 31. ábra.)

1910. Alessandri: Die Cirripedier des Miocüns von Eggenburg.

S. 121. Taf. XLVm. Fig. 2—8.
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Számos jó meíítartású példány került el. Sajnos a l•ends/.er-

tíini bélyetíként oly fontos fedöleniezeket sehol sem sikerüli meíí-

találni. A kiilalak után ítélve, példányaink valószíníílefí ehhez az

oli^oeéntöl iilioeéniíí elterjedt s fíyakori fajhoz tartoznak.

Chinnitioiiiiuii sclicuchzcri H i* (* r.

(IX. táhla, 2(). áhra.)

IS")!), lleer: Flóra tertiaria Helvetiae. Rd. II. S. S,'). Taf. X(T.
Fi fi. 4—24.

1!)21. l^otonié: Lehrl neli d. Paliiohotanik. S. 373. Fifí. 2Í)7. Taf.

XCII.. Taf. XCIII. fifí. 1—5.

1!13<S. Kransel; Die tertiiire Flóra dér llydrohienkalke von ^lainz-

Kastel. S. 5S. Taf. 7. Fifí. 5— (i. Textahh. Ki.

Efíyetlen levéltöredék került el ehhl az olifíoeénhen s mio-

eénhen elterjcalt fajhi. A jellemz háromern és épszéln levélrl a C'.

fíennsz könnyen felismerhet. A levél kiesi, keskeny és mefínyult

s ifíy a valódi seheuzeid,, vafíy laneeolatum formakörhöz taidozik.

E két faj elkülönítése nagyon nehéz s így az njahh irodalomhan

ezt a két formát össze is vonták s a sehenehzeri névvel jelölik. A leg-

töl)h Cinnamomum faj az eoeéntöl a plioeénig el van terj(‘dve és

így korhatározó fontossága nincs.

Pijnila (Ficuin) condita Ern g.

(IX. táhla, 27. 28. áhra.)

1854. Pyrnla reticnlata Lám. var. a) canalieulata. Beyrich; Die

Coneh. d. norddentschen Tertiargehirges. p. 778. Taf. XV. fig.

18(i4. P. reticnlata Lám. Speyer: Casseler Tertiar-Bildnngen. i>.

185. Taf. XXXIII. f. 12—14.

1897. Ficnin condita Brong. Wolf: Südhayerisciien Oligocaenmo-

lasse. p. 275. Taf. XXXVI. fig. 10.

1915. Pyriila "condita Brong. T. Roth: Oheroligozane Fauna aus

Ilngarn. p. 29. Taf. IV. f. 9.

1929. Picula condita Brong. Bogsch: Kiscelli agyag. 25. old.''

Töhh kis példányt gyjtöttem belle; a 28. ábra eredetije 29

mm magas, de vannak töredékek nagyobbakból is. A 27. ábra pél-

dányán kiugró párkányok távolsága 3—5 mm. Köztük 3—3 finomabh
vonal fut, a középs ersebben fejlett; a keresztcsíkozással derék-

szög hálózatot alkotnak. Példányaink, úgy mint Roth egiá kövü-

letei B e y r i c h var a) canaliculata-val megegyezöek.
*

Befejezésül szinte hálával kell megemlékeznem T r a u t h F.

wieni múzeumi igazgató és P a p p Károly egy. tanár úr támoga-
tásáért, kik munkám készítését figyelemmel kísérték s lehetvé tet-

ték, hogy dolgozatomat a Pázmány Egyetem Földtani Intézetében
s a bécsi Természettudományi Múzeumban elkészíthessem.
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Hálámat kell kifejeznem továbbá id. iN o s z k y J. múzeumi
igazgató és Vadász Elemér geológus uraknak, kik kövületeim
gyjtésekor a terepen felkerestek s értékes tanácsokkal láttak el.

A bécsi múzeumban fleg Pia, K ü h n tanár urak s S i e b e r geo-

lógus r volt segítségemre a kövületek feldolgozásiánál. M e i x n e r

múzeumi assistens úr egyik kövületem ásványanyagát vizsgálta

meg, T a s n á d i-K u b.a c s k a András múzeumi r úr gyjtött
kövületanyagát engedte át feldolgozásra. Fogadják mindazok, kik

dolgozatom megírásában segédkeztek eziiton is kifejezett hálás kö-

szönetemet.
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Földtani Közlöny Bánd LXX. kötet, Heft 10-12 füzet. Tafel IX. tábla,

Ad. nat. dél, dr. J a s k ó.

Dr. Jaskó Sándor: A Rima és Tárná közötti oligocén kövületek.

Dr. Alexander Jaskó: Die Fossilien dér Oligozanschichten zwischen

den Flüssen Rima und Tárná.
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St). Vadász E.: A borsodi széiiinodeiice bányaföldtani viszonyai. (Földt.
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A IX. TARLA MAGYARAZATA. — TAFELERKLARUNO.

1. Pooton (Entoliuin) oornouni Sow. var. donudata Rss. .Jobb tekn
küls oldal. Roolite Ivlappo von ausson. IX. — 2. Pocton (Entoliuin;

oornouni Sow. var donudata Rss. Bal tokn bels oldal. Linké Klappo
von innen. IX. — 3. Poeteu (Entoliuin) oornouni Sow. var. donudata
Rss. Fiatal iié dány bal tekn. .luvonilos Exoinplar, linké Klappo. IX. —
4. Teliina nystii Dosli. IX. — .'í. Cyolosoris perezi llaiino. Folülnózot.

Von obon. IX. — 6. Cyolosoris porezi Haimo. Kereszt metszet. Quer-
sehnitt. IX. — 7. Cyolosoris perezi Haiine. Septalis lemezek, feUilné-

ztdben. Septen von obon, eine Partié. 7X. — 8—9. Protulites n. fíon. seir-

mentata n. sp. Keresztmetszet. Quersohnitt. .'iX. — 10. Protulites n. í?eu.

sementata n. sp. Oldalnézet. Von dér Seite. .X. — 11. Protulites n.

íren. sefrmentata n. sp. Töiiioíres elfordulása t'fry rétoííUipon. Masson-

liaftos Vorkommeu auf einer Sohiehtfliiobe. IX. — 12. Cuspidaria

(Nearea) noszky n. sp. 2X. — 13. Léda (Niieulana) frraoilis Desh. 2X. —
14. Corbula ofr. subpisum d‘Orb. Jobb tekn. Reohte Klappo. 2X. —
l. Nuoula pilifrera Sandb. 2X. — 16. Nuoulina ovális Wood. 4X. —
17. .\nisooardia (luadranfrula v. Koen. 2X- — Eooina scbloenbaebi

A’. Koen. 2X. — 19—20. Hrissopsis ottuauírensis Hoern. IX. — 21—22.

Nodosaria (Dentalina) ma.izoni n. sp. 20X. — 23—25. Textularia oarinata

d‘Orb n. var. schréteri. 30X. — 26. Cinnamomum soheulizeri Heer. IX.

— 27. Pyru'a (Fioula) oondita Bronfr. Diszítés részlet. Ein Teil dér

Skulptur. 2X. — 28. Pyrula (Fieula) oondita Broiiff. IX. — 29. Cassida-

ria fohinata Koen. IX. — 30. Turritella quadrioanalioulata Sandb. IX. —
31. Balanus efr. oonoavus Bronn. IX.

FAJT)-VÁLFAJOK ZÜZÓTCÖVEI ASVAXY-KÖZETTA.XI
SZE^IPONTBÓL.

Irta: Dr. vitéz Lengyel Endre.*

— Az 57—58. ák rákkal. —

A M. kir. Madártani Intézet fajd-A’álfajok izmosgyomortar-
talinait küldötte meg a szegedi Ásvány- és földtani Intézetnek,

ásvány-kzettani megvizsgálás' , céljából. A zúzókövek vizsgálatával

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. március hó

6.-án tartott szakülésén.
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Dr, S z e n t p é t e r y Z s i g m o n d egy. tanár úr engem bízott meg
és következkben vizsgálataim eredményeit és ezekkel összefügg
következtetéseimet közlöm.

Isineretes, hogy olyan madarak, melyek kemény táplálékot

(magvakat, cellulózadns növényi részeket, kitinvázú rovarokat stl).)

fogyasztanak, a fizikai emésztés elsegítésére különböz méret és

fajtá.iú ásvány- és kzetdarabkákat vesznek igénybe. Izmos gyom-
rukat sárgás vagy szürkés, könnyen, lefejthet, szarúnemü kéreg
béleli, melynek vastagsága a táplálék minségével, a madar mére-
tével s a gyomorfal vastagságával egyenes arányban áll. A fejlett

gyomorizomzat rl, daráló mködését lényegesen felfokozza a
szarukéreggel érintkez kövecskék mechanikai dörzsöl szerepe.

A Tetraonidák túlnyomórészben kemény, cellulózagazdag táp-

lálékkal élnek s ennek megfelelleg izmosgyomrnk igen bonyolult

felépítés. A zúzókövek jelentsége e madárfajnál különösen szemlxi-

tnö. Általában magas hegyvidék lakója s ezért ennek jellegzetes

táplálék-biotop keretei közül szerzi meg eleségét. Ennek minségét
az évszakok ritmikus ingadozása is lényegesen befolyásolja s emiatt

átmenetileg — bizonyos évszakokban — szükségszer táplálkozást

kell folytatnia. E mozzanatnál a zúzókövecskék felvétele fokozottabb

jelentséget nyer s fizikailag ellentállóbb táplálékminséggel ará-

nyosan n a zúzókövek mennyisége.

A madárvilágban szerepl zúzókövek élettani jelentségével

és mennyiségével több kutató (1—8) foglalkozik, de a ziizókövek

ásvány-kzetta ni, tüzetesebb vizsgálatára nem találunk adatokat.

Az Erdélyl)en él Bányai J á n o s tanár iir gyjtésébl szár-

mazó Hargitai süketfajdok zúzóköanyaga annyira érdekesnek tnt
fel, hogy átfogóbb vizsgálatok céljából minél több s lehetleg külön-

böz helyeken és évszakokban gyjtött anyag szíves megküldését

kértem és kaptam meg a Madártani Intézettl, amiért ez alkalom-

mal is leghálásabb köszönetéül fejezem ki.

*

Összesen 155, különböz fajdválfajhoz tartozó gyomortartalom

állott rendelkezésemre, még pedig:

Tetrao nrogallus L. (süketfajd) ... 74 drb.

Tetrastes b. bonasia L. (császármadár) 53 „

Lyi'urus t. tetrix L. (nyírfajd) .... 2(1 ,,

Lagoi)us lagopus L. (hófajd) 2 „

A vizsgálati anyag túlnyomó része Nagymagyaroi'szág ma-
gasabi) begyvidékéi’l származik, de több külföldi (Németország,
Bulgáiia, Oroszország stb.) hegységbl ered. (14 izmosgyomortarta-
lond)an nem volt zúzók, !)l-ben pedig igen váltakozó mennyiségl)en.



Fajdválfiijok /.iizókövri ásvány-kzettani szeinpontix')!

Száinsz(MÍnti nu'ííoszlásnk a következ:

Züzókö-
szám

;

10-100 lOO-l.'íO 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 >400

Izmos-
gyomor :

27 11 7 5 8 15 8
í

^

() ra.i(lííy()inorl)an 10 alatt van a köveeskék száma. Kz az ala-

csony érték inimlen valószínííséjí szerint annak következményi',

hofíy a ííyííjtök egy része fként a növényi vajíy állati táplálók-

reliktnmok meiírzését tartotta szem eltt s az esetleíí efíyiitt el-

forduló znzóköveket szándékosan nem vette fifíyelemhe vajíy távo-

lította el. l}íy mafíyarázható talán, liofíy a sokszoi- csak kizárólag

növényi maradványokat (mogyoi-ó, boróka, fenygaly, rügy sth.)

vagy csak ugyanazon ízeltlábn (Otiorhynehns) kitinpáneéljait

rizték meg a gyomortartalomból.

Megkíséreltem annak megállapítását, hogy adódik-e valami-
lyen összefüggés az évszakok (hónapok) és a znzóktartalom között?

Annyi kétségtelen, hogy a ziizókmennyiség változik a madárfaj
.s azon belül az évszakok szerint. Nem volt ziizókötartalom a két

Lagopns lagopus gyomortartalmában. A koresfajdnál (Tetrao nro-

gallns X Lyrnrns tetrix medins) izmosgyomrában 2.9 köveeskét

találtam. A többi 3 fajdválfajuál a zi'izókövek megoszlása a követ-

kez középértéket adta:

Tetrao urogallns

Lyrnrns tetrix

Tetrastes bonasia

44 gyomorban 12.714 drb. középérték 289

14 1.96:3 „ „ 140

•24 „ 1.634 „ „ 68

Amint látható a Tetrao urogallns izmosgyomrábau talált

zúzókövek átlagos mennyisége több, mint négyszerese a Tetrastes
bonasia kövecsszámának és több, mint kétszerese a Lyrnrns tetrix-

ének. A korcsfajd zúzóköszáma a keresztezd felek értékei között

foglal helyet, de közelebb áll a Tetrao nrogallnséhoz. A szemcse-
méret is jóval nagj'obb. Megállapítható továbbá, hogy a hím egyé-
neknél rendszerint több és dnrvábbszem a zúzók, mint a ns-
tényeknél.

A legtöbb fajdot április-niájnsban ltték a valószínleg fent-

álló vadászati rendelkezések értelmében. Sorrendben következnek az
szi hónapok (szepteniber-október-november), majd a koratavasziak
(febrnár-márcins). Tanulságos áttekintést nyújt az alábbi táblázat,
melyen hónapok szerint csoportosítottam a zúzókövek számszerinti
megoszlását:
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Hónap; Zúzó k ö V e k száma J
1 103 1Ü0-.50 150 200 200-250 250-300 300-350 350-400 >400

I. 1 — — 1
— — — —

1 1
—

II. 1
— —

1

— — — —
1
— —

III. 5 — — — — — — — 5 — —
IV. 7 3 2 — 6 12 2 2 7 5 22

V. 8 3 2 3 1 2 4 2 8 8 9

VI. — — — — — — — — — — —

VII. — — — - — — — — V — — —
VIII. 1 1 — — — — — —

1
1

IX. 1 1 2 — — -- — —
1 3

X. 4 1
— — — —

1 — 4 1 1

XI. 3 1 1 1 1 1 1 —
3

XII. 2 1
— — — — —

2
1

1

Összesen 33 11 7 5
1

^ 15 8 4 33 23 35

Ha 1—lOÜ-ig kevésnek, 100—250-ig közepesnek, 250—500-ig sok-

nak minsítjük a kövecskék számát, akkor 91 gyomortartalom közül

33-ban kevés, 23-ban közepes, 35-ben sok a zúzókö. Els csoportba
kerülnek fként a császármadár, másodikba a nyírfajd, harmadikba
a süketfajd és az említett korcsfajd egyénei.

Megállapítható továbbá, hogy nemcsak a gyomorkövek meny-
nyisége, hanem mérete is váltakozik a válfajok szerint; viszonylag

legnagyobb a süketfajdoknál, ahol 15 mm-es znzóköméret is gyak-
ran elfordul. Átlagos méret;

Császármadárnál 3— 8 mm
Nyii'fajdoknál 3—10 „

Süketfajdoknál 3—15 „

A kisebb átmcretek mindig gömbölyre kopottak, a nagy
szemcsék sza))álytalan alakúak és érdes felületnek.

Bár a znzókö-mennyiségre vonatkozó évszámonkénti adatok

töl)bé-kevésbbé hiányosak, annyi mégis megállapítható, hogy leg-

több a zzók a téli és fként a tavaszi hónapokban (április-május).

Amikor a magasabb hegyrégiókban még nincs zöld, zsenge növényi

és új állati táplálék s e madárfajok mag, szem, gally, rügy tehát

cellulózadús lái)anyagok felvételére kényszerülnek. A nyári hóna-

pokban észrevehetöleg lecsökken a zúzókszám, mert mindennem
táplálék bven található s megemésztésük sem kíván túlers zúzókvi

igénybevételt. sz beálltával fként magtermésre támaszkodik a

táplálkozás, ami iijra fokozódó rl berendezkedést s gyomorkolel-

vételt tesz szükségessé.
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Észrovétek'im sz(M-int az esztend két föperiódusra bontható

a znzókö-niennyiséfí szempontjából: ejíy téd-tavaszi zúzókííazdatíal)b

s eííy nyár-koraszi köveesszeííényebb idszakra. Az elhatárolás, a

kliinaviszonyok szeszélyes imíadozúsának inejífelelen, ternu'szetsze-

riílefí nem lehet éles és szigorú s az egyes fajtákon belül az életkor

is lényeges szerepet játszik.

Kétségtelen, hogy e madaraknak tavasszal-sszel alkalmi, té-

len szükségszel n tájilálkozást kell folytatniok. Ügy, hogy a maga-
sabb hegyrégióklmn csak a nyár képezi a f, könny és bséges táp-

lálkozási idényt.

A Tetraonidák általában minden idszakban eellulózadnsan

táplálkoznak, zúzóköveeskédire tehát mindig szükségük van. Táplá-

lékuk gyakran kevert és változatos. Nyáron néha túlnyomólag

rovarokból áll. T b a i s z,' C s i k y,- július-augusztus hónapokban
megvizsgált madárgyomrokban 285 eset közül 177-ben uralkodólag

rovarféléket tabilt. Ntte’ szerint egy megfigyelt Lagopus lago-

pus eleinte rovarokat evett, de csakhamar áttért cellulózadús növé-

nyi eledelre. Zúzókövecskék jelenléte éjipen a kevert táplálkozáséi

madaraknál szembetn. K ö r in* * szerint Corvus cornixnál 275 eset-

bl lí)7-ben. dacobis’* megállapította, hogy állati táplálkozás mel-

lett kevesebb, növényinél viszont több a zúzók. Így a Corvus cor-

nixnál április-szeptember félévében, állati tiipl'áléki kíséretében 7

százalék, növényi kíséretében 13 százalék zúzókövet talált. Corvus
frugileusnál ugyanezen félévben 19 és 30 százalékot, az október-

márciusi félévben pedig 33 és 39 százalékot. Egész évre megállapí-

tott ziizóktartaloin vegyes táplálkozásnál els esetben 15 és 24 szá-

zalék, utóbbinál 21 és 35 százalék.

Érdekes megfigyelnünk a zúzókövecskék és növényi tápanyag
ingadozását, B a r r o w s és Seb w art z“ vizsgálatai szerint, a Cor-
vus brachyrbyucliosnál

:

növ. tápl. ziizók

% %
október hóban 67.4 13.8

december „ 74.3 13.6

február „ 71.0 19.0

április 31.2 6.7

június 29.5 3.9

Fenti összehasonlításból kiviláglik, hogy a téli és koratavaszi
hónapokban lényegesen több a zúzókö, mint a nyáriakban.

’ Groebbels, F.: Dér Vogel, I. Berlin 1932. p. 273.
’ Ibidem, p. 273.
’ Ibidem, p. 273.
* Ibidem, p. 521.

Ibidem, p. 522.
’ Ibidem, p. 522.
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A Tetraonidák körében hasonló inegállai)ítás tehet bár két-

ségtelenül fontos szerei)et játszanak a magasságviszonyok is. Ugyan-
is minél magasabb régiókban él a madár, annál késbben találja

meg a vegetáció kifejldésével párhuzamosan haladó bséges és

vállozatos növényi tápanyagokat.

Grafikus áblázolásban a következ kép bontakozik ki 44 Tet-

rao udogallus közepes ziizóksizámának hónapokszerinti megoszlá-
diából

;

XE I I i¥Y^viimiixxLxiir
57. ábra. A hónapok szerinti zúzókö-középértékek grafikonja.

Az év egyes hónapjaiban a ziizókövek közepes értékét véve
nlapul, a grafikonban ketts csiicsú görbe jön létre, egy nagy tava-

szi csúcsponttal, mely kisebb hegymagasságban a téli hónapoknak
felel meg. Majd nyári c.sökkenés következik s utána kisebb szi
emelkedés, mely után a kismérv téli csökkenés már a gyöngébb
táplálkozási viszonyok és halkabb életritmus kifejezje. A kulminá-
ciós pontok valójában elbb következnek be, de 1000—2000 m ma-
gasságban, az évszakok késése következtében, a ketts csúcsú görbe

jobbra tolódik el.

Minden valószínsé,g amellett szól. hogy az izmosgyomorban
minden évszakban szükség van zúzókövekre, de ezek mennyisége az

évszakoktól függ .szkösebb vagy bségesebb táplálkozási lehetsé-

geknek és minségnek megfelelleg idszakonként változik.

A zúzókövek ásván fj-közettam jellemzése.

A zúzókövek nagysága szoros összefüggésben áll a fajdvál-

fajjal és a nemmel. Bizonyos, de szabályszeren ismétld maximu-
mon túl nem emelkedik. A hím egyéneknél viszonylagosan több a

nagy szemcse. Fajta szerint bizonyos átlagméret felel meg az izmos-

gyomor céljaira.
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A zúzóköví'k a fíyoinorba jutva niofíkozdik öi lö, poi'lasztó szo-

repükot s a lu'jutás i)illanatától kozidvo lassú, d(‘ mefíkdietösoii

ofíytMdotos koi)ásnak vannak kitéve, A esiszolúdást az izinosííyoinor

ritimisos összehúzódása révén, a szomszédos, nn'ííközelítöleíí egyez
kc'inényséfín szemesékkel való állandó és kölesönös érintkezés okozza.

Lefíömhölyödésiik, tekintve az ásvány- és közetdarahkák nafíy ke-

ményséííét, esak aránylafí lassan következik he.

Az izmossíyomrokhan efíyidejíiley található zúzókövek kiilön-

hözö szemnafíysájía s eltér leesiszoltsáfía a mellett szól, hojíy a

felvett köveesk.'k hosszú ideijí vesztejíelnek s maradnak metí üzem-

kfcpes állapotban. E feltevést támofíatja az a tény is, hofíy a zúzó-

kövek esaknem mindiíí ellentálló, indifferens kvareváltozatok.

Olyan ásványszemesék tehát, amelyek mé'íí a hetíyképzö kzetek
elpusztúlásánál is az utolsó mohikánok szerei)ét játszák. Az izmos-

jíyomrok mnködésénak idnkénti szünetelése va^y esökken kont-

rakeiója pedifí inéit továldi nyújtja fentmaradásnkat s biztosítja

fizikai szcreiiüket.

A zúzókövek minséfíi meiíhatározása a következ eredményt

adta: A szemesék túlnyomó része kvareváltozat. Méfí pedijí }íya-

korisáili sorrendben: krarc, forróskvarcit, likaesos hidrokrorcif,

jászpisz- és opálfajták, ritkán rétegzett acháf, tejfehér kalcedoH és

tázkö. Egy-két esetben áttetsz hialif is elfordult gyöngyszerííen

legömbölyödött szemcsékben. Egyéb ásványok közül leggyakoribb

a szintén nagykeménységn földpáf, ritkább az apnfit és cirkon, hal-

ványsárga topáz és ré>zsaszín gránát.

Kzetek közül: gránit, gnájsz, csillánipala, különböz andezit,

zöldköves andezit (niadarasi Hargita), vörös és szürke homokk
(Beszterce-Borgó, ^[áraniaros és Háromszék), és kvarcit fordul el.

A kisebb keniénységek és lazább szerkezetnek (csillámpala, gnájsz,

zöldkandezit) teljesen legönibölyödöttek.

Három fajdválfajnál a fontosabb ásványok és kzetek súly-

szerinti megoszlásából a következ %-os eredmények adódtak:

Kvarc Kvarcit lászpisz OoáI Hyilrolr. tcliál Gránit
'

Kr. pala Horn. kV. indezil

Nyírfajd
Benedekfalva 92 6 — — — — 2

Császármadár
Tátraháza

79 4 — — — — 13 2 2

Süketfajd
Máramaros 64 12 2 05 7 0.5 7 1 4 2

Süketfajd
Háromszék 75 4 — 3 — 1 16 1

A táblázatból kiolvasható, hogy a Tetraoiiidák zúzókövei
közül legfontosabb szerepet a gránitos kzetek kvarca (64—92%)
játszik, majd sorrendben következik a homokkövek durvábbszemn,
szürke kvarca (16%) azután a kristályospalák kvarcitja (12%),
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majd jól felismerhet gránitdarabkák, melyeken a kvarc mellett

a földpát és néha csillám is együtt van. Kisebb arányban vesznek
részt a hidrokvarcit- és jászpiszváltozatok, andezitfélék, különböz
kristályospaladarabok, opálfajták és ritkán achátszerü csíkozott

kovaásványok.
Közepes értékre átszámítva a fontosabb ásvány- és kzetfaj-

tákat, csökken sorrendben a köv^etkez értékeket nyerjük:

gránit-
kvarc

homokk-
kvarc gránit kvaroitkvarcit

[

jászpisz andezit

O/o 77.4 6 5 6.5 25
1

0.5 0.75

kristályospala opál achát

1.3 0.1 0.1

A zúzókövek kzettani vizsgálata tehát azt mutatja, hogy a

fajdok mechanikai segédeszközül igénybe vett zúzókövecskéi csak-

nem teljesen Si02-diís ásvány- és k'ózetváltozatok, melyek kemény-
ségüknél fogva, a fizikai és vegyi behatásokk'tl szemben a legellent-

állóbbak s a fizikai emésztés céljaira a legmegfelelbbek. Sötét-

szín, kevésbbé indifferens, femikus ásvány még véletlenül sem
található a zúzókövek között.

Valószínnek kell tartanunk, hogy másfajta, kisebb ellent-

állásii ásvány- és kzetanyag is jut idnként a fajdok izmosgyom-

rába, de ezek részben kis keménységek s vegyi ellenállóképességük-

nél, részben lazább szerkezetüknél fogva nem maradhatnak meg
hosszabb ideig. Fel kell tételeznünk, hogy esetenként külsleg kvarc-

hoz hasonló karbonátok s más bonilékony ásványok felvétele is

megtörténik, ezek azonban a gyomornedvek, savak hatásának csak

igen rövid ideig bírnak ellentállni s mihamar oldatba mennek át.

Ezért HCl-dal pezsg karbonát-ásvány nem található a zúzókövek

között.

A fajdgyomrokban szerepl fontosabb ásvány- és kzetanya-
gok fizikai ellentá'lló képességének megállapítására kopási kísérle-

teket is végeztem. Megközelítleg egyformán érdes felület, szabály-

talan ásvány- illetleg kzetdarabkákat választottam ki s korund-

korongon addig csiszoltam, amíg alakjuk gömbölyded s felületük,

a zúzókövekbez hasonlóan, sírna lett. Az elektromos ervel hajtott

koi-ong forgásszámának s az ásvány és kzet keménységének vi.szo-

nyából a kopás mértéke állapítható irreg, a következ képlet alapján:

ahol s a kopást, / a forgásszámot, k a keménységet jelenti.
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Osszetc'tt közetek k(MUi nyséjíéiiek inetíállapításánál a lényofít’s

ásváuynlkatrészek keinényséfíébl adódó közói)értcket vidtein tekin-

tetbe. A koriind-koronjí l'()r}íásszámút a foifíási idin')! száinítottain ki.

keménység korong-forgásszám -í
kvarc 7 879.12 126

kvareit 7 835.83 119

hidrokvarcit 6-7 772.56 115

jászpisz t) 702.63 117

opál 6 t84 71 114

gránit 5.3 672.66 125

andezit 5 422.91 85

andezit 5 422.91 84

gnájsz 4.5 319.66 71

A nyert ko))ási értékek teljes sszhanjízásban állnak a znzó-

kövek ineííasz,kó])ikus vizsiíálatának erulményeivel. Leglassabban

kopik a tiszta kvare, majd a kvareszeinesékböl álló kvareit és hidro-

kvareit, továbbá a jászi)isz, opál és tíránit. (tsszetételénél és fként

szerkezeténél fofíva kevésbbé áll ellent a riolit, andezit és fínajsz.

Méfí jíyorsabb a kzet koi)ása, ha az elváltozott, inallott volt. Lzért

tapasztalható, hogy egyes kzetfajtákból álló znzókövek következe-

tesen teljesen legönibölyödttek. A kzetszerkezet sem hagyhaté)

figyelmen kívül a znzók fonnajellegének elbírálásánál. A likaesos,

l)orózns. lemezes, i)alás szerkezet kzetdarabkák jóval gyorsabban

kopnak. Kivételt képez, megfigyeléseim szerint, a kovaanyagból álló

hidro- és forráskvarcit, amely likaesossága mellett is i'endkívni

ellenálló s mint legideálisabb zéizókanyag, hosszá ideig játssza

rl szerepét az izmosgyomorban.

A kzettani vizsgálatok kielégít feleletet adtak arra a kér-

ílésre is, hogy honnan erednek tulajdonképen a zúzókövek. Mert
nem véletlen, hogy milyen ásvány- illetleg közetfajtából áll a

kövecskék túlnyomó része. Minden nagyobb kzettani egység, min-

den magasabb hegység tartalmazza kétségkívül mindazokat az

ásvány- és k'jzetanyagokat, melyekre a fajdoknak az emésztés el-

segítése céljából szükségük van. Kvarcdús ásvány- és közetváltozat

a legtöbb magashegységben elfordul, amivel a Tetraonidák ziizó-

kcszükségletüket fedezhetik; a közelebbi vizsgálatokból azonban az

is kiderül, hogy az egyes, egyoldalúlag felépített hegységek kzet-
tani alkotása feltétlenül rányomja a maga jellemz bélyegét a zúzó-

ktartalomra. A gránitterületen él fajdok izmosgyomra csupa víz-

tiszta, kékes- vagy lilásfehér kvarckristályokat, gyakran gránit-

darát tartamaz tiálnyomó többségben. Krist. palákból álló srégi
hegységekben szürke, tejfehér, sárgásfehér kvareit, kvarcitpala, alá-

rendelten gnájsz, csillámpalaváltozat a zúzókövek anyaga. Fiatalabb
riolit-andezit területen a kvarcon kívül sok hidrckvarcit, opál és

jászpiszdarabka is bejut a .fajdfélék zúzájába. A kárpáti homokk-
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hegyláncok területén sok szürkésfehér kvarcszem üti rá a zúzókötar-

talomra a maga egyéni bélyegét.

így feltn sok szürkésfehér zúzókövet tartalmaz a Benedek-
fhlva-i Lyrnrus tetrix izmosgyomra. A vasmegyei Czák Bonasia
hcnasia válfajaiban igen sok, ugyanazon földtani területrl szár-
mazó, tejfehér kvarc-kavics található. A csernovitzi Tetrao honasia
izmosgyomrában sok 2—6 mm-es szürke, felismerhetleg homokk-
kvarc fordul el. A tátraházi Tetrao bonasianál sok gránitból ere-

d kvarcszem található, melyhez néha a gránit földpátja és biotitja

is tapad. Az Erdbényérl származó Tetrao urogallus izmosgyomrá-
bjn sok a tejfehér és téglavörös, ritkán májbarna jászpisz és opál-
darabka. A lándzséri (Sopronvm.) példányokban sok a zöldesfehér
krisályospalakavics, melynek színezdését zöldesszürke klorit vagy
sárgászöld epidot okozza. A Szent Ivánhegy-i Tetrao urogallus iz-

mosgyomra csupa szürke, szögletes homokkkvarcot tartalmaz.
iXagyszeben környékérl származóban feltn sok fehér, gyöngy-
szer kvarcitzúzókövecske található. A liptóújvári zúzókövek a te-

rület változatos felépítésének megfelelleg, eltér színek és erede-

tek: szürke homokkkvarcok, fehér kvarcitok, vöröslbarua jász-

piszdarabkák. Az iglóiak sárgásfehérek s a fogzománchoz hason-
lóan kopottak. A besztercebányai zúzókövek fénytelen, szürke
kvarcszemek. Sok közöttük a homokkdarabka.

A zúzókövek minsége s az élettani keretül szolgáló hegységek
kzettani felépítése között kétségtelen kapcsolat ismerhet fel. Nagy
és egyhangú k zetterületeken jellegzetes egyoldalúság jelentkezik a

zúzókövekben is. Bonyolult szerkezet és felépítés vidékeken a

zúzókövek kevertsége állapítható meg. E tény szoros összefüggésben

áll a zúzókövek számára alkalmas kavicsanyag momentán adottsá-

gával.

Zúzókövek gyjtésére, fajdok általi felszedésére legalkalma-

sabbak a magas hegyvidékek patak- és folyómedrei, melyek a leg-

változatosabb összetételben tartalmazzák mindazon kzetek törme-

lékanyagát, mely erózió kapcsán a környez lejtkrl a medrekb?
jutott. Hóolvadáskor, valamint tavaszi és szi eszések alkalmával
megmozdul a meglazult törmelék a csapadékvizek erteljes sodrá-

ban s a patakmederben halmozódik össze. Nyári magas légnyomás
idején a medrek nagyrésze kiszárad, vízmennyisége lényegesen le-

csökken s mint terített asztal készen várja a fajdok kzetéhségéi.

Kavicsok felvételei, bár minden évadban feltehet, bséges utánpót-

lásuk legvalószínbben nyár végén c‘s sz folyamán k'pzelhet el.

nkor a növényzet lassú pusztulásával a keménybéjú magvak, ter-

mések fogyasztására kerül sor. Majd ez is megcsökken s e madár-

fajtáiidv tél végén, tavasszal ág-, gally-, rügytáplálékra vannak

utalva, ami fkozottabb zúzókfelvételt igényel. A táplálékanyag

ilyértelm kicseréldését, párhuzamos hozzáilleszkedésben, a zúzó-

k mennyiségi ingadozása követi, hogy kiváló iniTisége és számbeli

aránya révén megfeleljen annak az élettani szerepnek, melyre a

madarak izmosgyomrában hivatott.
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liioló(/i(i i t(i)i ulsá(/()k.

A zúzókövek élettani vizs<'álata azt mutatja, liofíy olyan ás-

ványok illetletí kzet fajták kerülnek össze a fajdok izmosííyomra-

lian, im'lyek túlfíyors elkopás veszélye nélkül, hosszú ideiéi véííez-

lietik daráló, rl tevékenyséfíüket. A köveeskék sajátos eííyüttese

azt a feltevést is alátámasztja, liof^- nem véletlen sodoi-ja össze

egymás mellé, hanem bizonyos ösztönös, atavisztikns kivaloííatasi

hajlam irányítja a fajdokat az ásvány- és közetválozatok felvételé-

néi. A madár ösztönszernle^ megérzi, hogy a színtelen, fehér,

szürke, üvi'gszeríí köveeskék szolgáltatnak ideális anyagot izmos-

gyomra fizikai emésztömnködésének elsegítésére. Ezért a legkeme-

nyel.h, érdesfelületn, (hidrokvareit, horzsak esetélu-n likaesos. de

szintén ellentálló) ásvány- és kzetanyagot részesítik elnyhen a

])ulri, könnyen málló, szétesésre hajlamos kaviesváltozatokkal szem-

hen.

A probléma tehát eredetileg kettsnek tnhetik fel: 1. Vagy
a Tetraonidák ragaszkodnak ösztönszerüleg a világos árnyalatú,

üvegkülsejü kovaásványfélékhez valamint a kemény, SiO,-dús k-
zettörmelékhez^ melyeket a inagasahh hegyrégiókhan könnyen s

úgyszólván mindenhol megtalálhatnak. 2. Vagy másfajta, vegyileg

gyorsabban elhomló ásvány- és kzetanyagot is felvesznek, melyek

azonban, mint kevésbé ellentállók, aránylag rövid üzemmunka után

felrldnek s eltnnek, vagy feloldódnak a gyomornedvek hatása

alatt. Karbonátok a savas környezetben természetszerleg nem ma-

radhatnak meg. Csak szilikátok képesek daeolni a vegyi és fizikai

tényezkkel szemben s ezek között is a legindifferensehh kovaásva-

nyok s legsavanyúhh kzettörmelékek.

Közelebbi vizsgálatok inkább az els feltevés helyességét iga-

zolják: az ösztönszer kiválogatás valószínségét.

Nem áll meg tehát az a feltevés, hogy a fajdoknak messzi,

idegen vidékekre kellene idnként elvándorolniok, hogy az izmos-

gyomor üzemhentartásához szükséges ásvány- illetleg kzetanyagot
megszerezzék. jMinden magasabb hegység patakmedreiben megta-
lálhatók a szükséges méret kovasavdús kavicsok. Egyes nagyobb
területegységeknek tagadhatatlanul meg van a maga jellemz, néha
nagy felületekre kiterjed kozetanyaga, mely ráüli bélyegét a gyo-

inorkövek minségére. Homokkvonulatok mentén (ÉK-i, K-i Kár-
l»átok) szürke kvarckavicsok vannak télisúlyban. (Tránithegységben

(Tátra) a gránit jellegzetes kvarca ismerhet fel. A zúzókövek k-
zettani egyoldahisága joggal keltheti azt a látszatot, hogy fajdok

speciális vidékeket vagy éppen szkhatáréi helyeket keresnek fel

gyomorkszükségletük kielégítésére. Ha ez a feltevés helyes lenne,

a Tetraonidák élete csak bizonyos hegységekhez kapcsolódhatna.

E helyhezkötöttség idk folyamán feltétlenül szembetnvé vált

volna. A tapasztalat ezzel szemben azt mutatja, hogy a fajdok min-
den viszonylag magasabb hegységben otthonosak s a zúzókövek egy-

oldalúsága csak ott válik kifejezetté, ahol nagyobb területen azonos
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kzettípus játszik uralkodó szerepet, mely rákényszeríti egyhangú-
ságát a zúzck-együttesre.

A vizsgálatok kapcsán arra a kérdésre is feleletet adhatunk,
hogy mikor és hogyan történik az elkoptatott zúzókanyag kicseré-

ldése. A szemcsemérethl ugyanis megállapítást nyert, hogy egyet-

len fájd izmosgyomrában sem található 1—2 mm-nél kisebb zúzók,
holott a gyomor rl mechanizmusa a kavicsokat a legteljesebb el-

kopásig fel tudná használni. Az a tény, hogy parányi, legömbölyö-

dött kövecskéket nem, vagy csak elvétve találunk, amellett a felte-

vés mellett szól. hogy kilépésüket az izmosgyomor, automatikusan
szabályozza. A legfinomabb szemcsék számára az xlt valószínideg

mindig nyitva áll s a bélrendszeren át az ürülék távozásakor a sza-

badba jut. A méret kicsinységénél fogva már rl szerepet alig ját-

szó kövecskék részletekben és folyamatosan távolodnak el és ugyan-
ilyen arányban történik idnkénti, alkalmas utánpótlásuk.

A futóhomok kvarcszemcséi évezredek alatt koptak le kei’ckre

és csökkentek mm-es szemcseméret alá. A sarkos kavicsok felületét

is földtörténeti idszakok csiszoló mechanizmusa súrolja simára,

szögletesre. A koptatás! folyamat természetesen nem állandó s a

különböz irányú, idszakos szelek erejétl s gyakoriságától függ.

Ha a madarak izmosgyomrának mködését, kisebb nagyobb me'g-

szakításokkal, pihen intei*A’allumokkal, folytonosnak is képzeljük

el, a szilikátkövecskék élettartama igy is igen hosszúra tehet.

Xem valószín tehát az a feltevés, hogy a ziizókövek csak hóna-

pokig maradnak meg az izmosgyomorban. Helyesebb az az elgon-

dolás, hogy a naponként kikerül szemcsék, parányi elkopott zúzé)-

kövecskék pótlására a madár idnként 1—2 szem nagyobb, durva
szemcsét szed fel. Ösztönszer bels kényszer hatása alatt cselek-

szik, különösen mikor gyjtésre alkalmas hegységfelületeken, dur-

vahomokos-kavicsos, sz.úralz patakmedrek mentén fordul meg nap-

közi bolyongása közben. Ügyszólván játszva gyjti össze, amint azt

tyúkfajtáinknál is láthatjuk.

R e y szintén megállapította, hogy az izmosgyomorhan a na-

gyobbszem kavicsok és kövecskék túlnyomó többségben vannak a

finom homokkal szeml)en:
homok kövecs . k

Lyrurus tctrixnél 0.02 1.17 98.81 %
Tetrao urogallusnál 0.00 0.08 99.92%

Öt, Nagymagyai'ország különböz hegységébl szárnmzó Tet-

i’ao urogallus izmosgyomrának zúzókövei, súlyszerinti megoszlás

alapján, a következ %-os eredményeket adta;

k (5-14 mm) kövecs (2-5 mm) homok (2 mm)
bándzsér 88.4(5 11.42 0.12

Görgény 82.84 17.07 0.09

Fogaras 90.57 9 07 0.34

Litóújvár 79.52 19.41 1.07

Tátralomnic 96.10 3.07 0.02

.Mind Ilik esetben túlnyomó többségben szerepelnek az
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t

mm iiafíy.si'iiíú zúzókövek; változó, de ahiesony %-os mminyisófíóon

a 2— .) mm méred ü kövocskék s Ioíí töl)l)Hzöv 1 % alá vsökken a 2 mm-
nJ kisid) homok értéke.

F számszer adatokból is kiviláfílik, hofíy a Tetraonidák iz-

musfíyomra a zúzókóvekre nézve bizonyos osztályozó, szortírozó ké-

pi'sséfífíel bír; a kisméret, ersen leesökkent jelentséfí bomok-

szemekre a fizikai emésztés szempontjából már nines többé szükséííe.

Fz(d< az összedarált táplálékkal efíytt továbbjutnak. Viszont az is

valószín, boííy a gyomornak metí van az a képesséííe is, mellyel

a tái)lálék minöséfíébez valamint az utánpótlás lebetöségeibez ké-

pest a zúzóköveked bizonyos idre visszatai tani, eltávozásukat meíí-

akadályozni tm.lja.

Key fíyöiiííykísérbdekkel kapesolatban me{íálla])ította, boííy

ííalambnál a lenyelt tíyöngyszemek esak 12 nap után jelentek mefí

az ürülékben. Majd naponként (5—8 darab, véííül a 28. najjon 43 dib.

eííyszerre távozott el a esiün át. Ty úkííyomorban viszont méfí egy

év után is bent maradtak a gyöngyszemek. G r o e b b e 1 s libákon

és kacsákon végzett megfigyeléseket s arra a megállapításra jutott,

hogy szemes tápláléknál a kaviesszemcsék felvétele és kiürítése dú-

sabb volt, mint burgonyás étkezé'snél. Tehát a zúzókövek forgalma

az eledel keménységével fokozódik. A legkeményebb tá])lálékot fo-

gyasztó madaraknál a legtöbb zúzókö található az izmosgyomorban.

A zúzókövek kicseréldésének méuljára és azok foi-rnajellegére

nézve egyik Tetiao urogallus (Hargita, Madarasi-csúcs) zúzókö-

mennyisége t ir tlénk b képet. E célból a zúzóköveket nagyság és

forma szerint csoportosítottam. A fényképen jól látluitó, hogy a

.58. ábra. Zúzókövek egy süketfajdkakas izmosgyomrából. Hargita,

é^Iadarasi-csúes. 1934. május havában ltte Soó Gáspár, 377 darab.

Természetes Tiagyságban, kopás szerint 3 csoportba osztva.
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legkisebb méret kövecskék ersen legömbölyödöttek, gyöngyszem
rek. Feltehetleg ezek vettek részt leghosszabb id óta az izmos-
gyomor mködésében s ezek kerülnek ki sorrendben leghamarabb a
szervezetbl. A középs csoport jóval nagyobb létszámú, csak félig

legömbölyödött s nagyobb átméret. A harmadik csoport a legdur-
vább szem; szögletes, tehát a legfrissebb anyag, melyre még hosz-

szú szerep vár.

A közelebbi vizsgálatok amellett a feltevés mellett szólnak,

hogy a Tetraonidák nem egyszerre, hirtelen cserélik ki zúzókö vei-

ket, hanem folytatólagosan. Az 1 mm alatti szemcsék jutnak ki leg-

hamarabb az ürülék eltávozásának sodrában. A madár ösztönszer-
leg érzi, különösen sszel és télen, mikoi- magteraiés vagy csak cel-

lulózadús táplálék áll rendelkezésére, a bségesebb zúzókutánpót-
lás szükségét és akkor ott szednek fel iij kavicsanyagot, ahol meg-
felel méret és fajtájú felvételre készen áll. Kemény táplálék vagy
fokozott ütem táplálkozás bségesebb zúzókanyagot igényel, mert
segítségükkel a tápanyagok kihasználása tökéletesebb. Valószínleg
nem létszükséglet a madaraknál a zúzókövek jelenléte, kísérletek

tanúsága szerint nélkülük is meg tudnak élni, de szerepük az emész^

tés fizikai lebonyolításánál határozottan elnyös. Igénybevételüknél

a madarakat si, örökld, atavisztikus hajlam vezeti.

A fajdüknak a szükséges ásvány- és kzetanyagért nem kell

tehát messzire vándorolnik, az izmosgyomor életmködéséhez meg-
kívánt durvább szem, kovasavdi'is, ellentálló kavicsváltozatokat a

magasabb hegyrégiók kzettörmelékében mindenhol megtalálják.

Ott, ahol éltük lepereg s ahova talán részben emiatt is si, oikoló-

giai viszonyok kényszerítik.
#

Leghálásabb köszönetén! fejezem ki ez alkalommal is 1) r.

Szcntpétery Zsi gmond egy. tanár úrnak, hogy a vizsgála-

tokhoz szükséges eszközöket rendelkezésemre bocsátani szíves volt.
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KOlJDlEHITTAirrAL.MÚ ZÁRVÁNY A RlLlSMARüTl
A M FI BOLANDEZITBEN.*

Irlii: Szcs Mária.*

Az 59—03. ábrával

Harniadkori kiöinlési közatoink sok bolyon nu'fílohotöson ííaz-

dafíük zárványokban. Fzok a zárványok rószbon eudogcack, rószl)on

(’.vogcnck, vajíy L a c i- o i x (1) torininolófíiája értcdinóbon homogc-
nck, vagy cnalogcnek.

A Dnnazng-ln'gysóg különböz andozittípnsainak vizsgálata

során isinótolton bukkantam zárványokra, ainolyok ogyikét-inásikát

korábbi értokozósoimbon (2, 2) már volt alkalmam ismoitolni. Figyo-

lemreméltóbb loletok közé tartozik az a zárvány i.s, amoly Bilis-

marót környékénok kzettani folvttolozóso közbon korült közömbe.

Egy tormcszotos andezit foltáráslK)!, mintegy 4t)—45 cm. hossznságú

és kb. 25 cnn. széles, lonosoalakn, kékosszürko zárványt találtam.

\’izsgálataim során ez a zárvány koialiorit tartalmának bizonyult.

A vizsgálat során leszrt eredményekrl a következkben számolba-

tok be.
•

Kordierit-tartalmú zárványt hazai irodalmuidí több helyrl
említ. V o g e 1 s a n g (4) a Karanes hegyvidékrl, Ív o e h A utal (fí)

a Visegrádi-hegységbl, S z o n t a g h Tamás (7) a zólyommegyei
Bolana augitandezit.iébl ír le kordieritet. S e li a t a r z i k (H) Bilis^

maróton, a dévai amí'ibolandezitbcn és a sátoraljai Kopaszka-hegyen,
Szádeczky (!)) a szobi Ság-hegy andezitjében találta meg ásvá-

nyuidvat. Bjabbnn Baj)]) Ferene (10, 11) a börzsönyi andezit,

.Tugovies.a dunántúli Ság-hegy lurzaltjainak kzettani vizsgálata

közben akadt kordieritre.

A pilismaróti elfordulás a Dunazúg-begységben nem egye-
dülálló jelenség. Már K o c li Antal (fi) említést tesz a Szentendie
és Izbék határában elterül Kapitány-hegy „labradoramfibolaugit-
traehit”-jában talált dió és gyermekököl nagyságii kordieritgnájsz-

zárványról. Scha farzik (8) pedig ugyancsak Bilismarót környé-
kén talált 1/2 mogyoró nagyságú, kékesszürke, kordierites zárványt.

A kordierit-zárványt bezáró kzet ibolyásszürke, meglehet-
sen elváltozott amfibolandezit. Megoszkopos alkatrészei 1—4 mm.-es
szürkésfehér földpátok és 1—7 mm-es amfibolok. Az amfibol hosszú,

oszlopos kristályai nagyfokú elváltozás miatt, rozsdabarna színek.
Mikroszkóp alatt az alapanyag s a porfirosan kivált elegyrészek

aránya 46 százalék alapanyag, 38 százalék plagioklász, 6 százalék

amfibol, 3 százalék piroxén, 6 százalék érc és 1 százalék másodlagos
termék. Jz alapanyag szerkezete hipokristályos hialopilites. A mikro-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. december 4.-i

szakülésén.
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litok nagy része földpát, de közöttük sok trcesedett és kloritosodott-

jórészt tszer ainfibol- és lécalakii piroxénmikrolitot is találunk.

Feltnen sok a magnetit szemcse.

A porfiros föhipátok legtöblmyire (010) szerint táblás leine

^ek, töredezettek, elválozottak. Optikai meghatározások során An---
összetétel labradoroknok bizonyultak. Rajtuk az albit- és

karlsbadi ikertörvény jól felismerhet. A nagyobb kristályok zónás
felépítések. Sok bennük az üvegzárváuy. Elválozásnk — fleg sze

ric-itesedés — a kristályok belsejében nagyfokú. Üde omfibol marad-
vány csupán ércesedett keretben, vöröses vagy barna szín foszlá-

nyokban figyelhet meg. Fajta szerint barna amfibolok, ng . <^

—

— 12—14". Gyakran megfigyelhet részleges, néha teljes reszorpció-

jnk. Eredményeként széles magnetit szemcsekeret övezi az egyes
kristályokat. A legtöbb kristály teljesen rezorbeálódott, helyén a

59. ábra. Titánaugit-lemez kordieritdús környezetben, sok titaiiit zár-

vánnyal. 11. Nic. 60X.

60. ábra Kristályváz-szer titanit, peremein ilmenittel. 11. Nic. 56X.

magnetit szivacsszer laza kristályhalmazait és közöttük piroxén-

szemcséket találunk. A nagyobb egyének belsejét a magnetiten kívül

ers fénytörés ei)idot-szemcsék töltik ki.

A záriHuijj .színe nem egyöntet; kékesszürkén és világosbarnán

sávozott. A réteges sávok mérete 1—12 mm. Az egyes világosabb

kékesszürke sávok a megejtett vizsgálatok során kordieritben gazda-

gabbnak bizonyultak. A rétegesség kristályos palák és gnájszok

pai-allel-i)alás szerkezetére emlékeztet. Az enyhén hajlott sávok jel-

lemz egymástól eltér színét különböz, túlsúlyra jutott ásványok

okozzák. A kordieritben gazdag sávok szürkék, kékesszürkék, míg

a különböz fajtájú i)iroxénekben gazdagok bárunk, vörösesbarnák,

a limonitosok viszont rozsdavörös(*k.
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A közét textúrája i)alás leiitikiiláris, helyenként finoman red-
zött. A kisehh-naíí.vohl), hosszan kiékelödö lapos, lonesealakn h(*te-

lepiilések mérete 2—8 cm. A sziirkésfehér rétegekhen egyenltlen
eloszlásban natíyohb, szabad szemmel is jól látható, helyeidíint 1/2

em-es ííesztenyebarna piroxén kristályok foíílalnak helyet. Ezek

következetesen a viláííos sávokat kísérik. A zárványban helyenkint

.'-zahálytalai nl leMömhölyödött, tnlnyomólaíí viláfíosbarna és felí r

szemesékböl álló részek fordulnak el, amelyekben a rétejíessé'í

kevésbbé észlelhet; az átmérjük olykor az 5~G em-t is eléri. A zár-

ványnak ez a szabad szemmel is mefífifíyelhet eííyenltleniil válta-

kozó ásványos összetétele és szemnaííys.iíía, valamint szöveti kiilön-

bözséfíe teszi érthetvé, hofíy könnyen esik szét szabálytalan <lara-

bokra.

Vékonyesiszolatának mtkroHzkójü vizsfíálata során szerkezete

általában ííranoblasztosnak bizonyult. De elfordult néhol tipikusan

szarúk szerkezetrészlet is, amelyet az apró alkatrészek ö.sszeszöv-

dcse és egyidej elsötétedése jellemez. A titánaiigitos részek a kris-

tályok nagyobb mérete miatt i)orfiroblasztosak, a szillimanit meg-
jelenése viszont fibrol)lasztos szerkezetet okoz. Igen szép példányo-

kat találunk a poikiloblasztos szerkezetre is, ahol részben a föld-

pátok femikns alkatrészeket, részben az augitok kordieritet, vagy
földpátot tartalmaznak zárványként.

Uralkodó alkatrésze a plagioklász. Alárendelten ortoklász és

Hiikrolin is elfordul. A mikrolin-ráes elmosódott szél lemezekbl
áll s pertites összenövés — ortoklászban az albit szételegyedése —
legtöbbször nem terjed ki az egész földiiátegyénre. A plagioklász
mérete 0.0-1—0.10 mm. között ingadozik. Színtelen, üde, többnyire
apró, idiüinorf, ]\[ (010) szerint megnyúlt táblákban jelenik meg.
De a zömök, négyszögletes lemezek sem ritkák. Jellemz a finom,
vékony léeekböl álló poliszintétikus albitikerlemezesség, alárendel-

tei)!) a karlsbadi- és periklin-ikerkéi)zdés. Egy-két egyénen a sava-

nyú magot bázikusabb zónák burkolják.

Bels részüket szinte a meghatározhatatlanságig kicsiny zár-
ványok tömege tölti ki. Egyesekben magnetit, idiomorf, apatit-
tket és trihitszer képzdményeket lehetett felismerni. A földpátok
közelebbi meghatározása folyamán a következ értékeket kaptam:

Albit- és karlsbadi ikrek:

M 1 metszet: 1. M: a' 38.4° 1

69 •'
.1 An tartalomnak

Mi « : 2. M : re' 22.9° i
felel meg.

Ml ,, : 1. M :
«' 18.9° >

' 59 o/o

Ml „ : 2. M : a' 31.9° 1

M és P-re i metszet, M : ;=33°=63 o/o

Tehát bázikusabb 59—69% An. tartalmú labrador-bytoivnif féle-
ség. (12)
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A zárvány másik fontos színtelen ásványa, a kordierit, már
alárendeltebb mennyiség s csak bizonyos sávokhoz kapcsolódik.

Alakja rövid oszlop a (ÜOl)-re merleges metszetekben négyszögü,
i'itkán hatszög. Általában izoinetrikus és legömbölyödött. A kris-

tályok elhelyezkedése változatos. Néha egyesével, egyenletesen szét-

szórva, de gyakrabban csojjortokba verdve jelennek meg. Szemcséi

a földpátokmál valamivel kisebbek. Jellemzésükre kiemelhetjük,

hogy színtelenek ts teljesen üdék. Egy-két bázis lappal párhuzamos
metszetben a (110) szerinti hármas ikerképzödés által létrejött ma-
gasabb szimetriát mutató hatszög keresztmetszet ismerhet fel.

Az ilyen egymással szemben-fekv ikeregyén-részek egyszerre söté-

tednek el. Fénytörése ersebb mint az üvegalapanyagé, kb. a kvarcé-

61. ábra. Eészlet a kordieritcs zárvátiijból. I. zóna; Uralkodó’.ag orto-

klászból, kevés titánitból áll. Az apró titanit szemcsékhez szillimanil-

kévék kapcsolódnak. II. zóna: Kordierit dús és plagioklász dús, nagy

tiánaugit és titanit kristályokkal. Pilisniaróti andezit. 11 Nic. .16X.

hoz hasonló. Pleocbroizmus néha gyengén észlelhet. Oi)tikai karak-

tere negatív. Optikai tengelyszöget nem sikerült mérni. Ásványunk-

ba idomorf ércszemcsék, apalit-tk, zöldesbarna, négyszögalakú

pikotit, valamint üveg- és gázzárványok települtek. A nagyobb kiás-

tályok belsejében néha parallel nikollal igen szép rózsaszín. ai)ro

(().0t)4_0.0(17p), a kordieritnél valamivel kisebb fénytörés, izometri-

kus tábla, vagy négyszögalakú zárvány fordul el.

A i)iroxén mint iUátunujtt és mint közöiisrgcs niu/if fordul el.

A fifánaiifiit mérete változó, maximális:in 0.4(5 mm. Alakja

sohasem idiomorf, többnyire megnyúlt oszlopos é‘s a (100) szerint
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táblás. b]löfor(lulása csak bizonyos rétoííekboz kapcsolódik, másból

teljesem hiányzik. A Lemezek hosszirányában kitn hasadási vona-

lak láthatók. Színe zöldessáríía, helyenként, ahol elváltozása elöre-

halailottahh, élénksárfía. IMeochroizmnsa {íyenjíe : i'g sártía,

u„i = barnás, iip _ zöldessárfía. Optikailají pozitív, iig :e 54—ti2".

Fénytöré.se ers. A molekula ellM)inlása íolytán a naeíyohh kristá-

lyok vörösharna vashidroxides keretet kai)iiak. A kisebb kristályok

limonitosodása mifíyohh foka. lejítöbhször kiterjed az ejíész egyénre.

.\zoid)an elváltozatlan részek, különösen a kristályok belsejében,

mindig rellelbetök.

A kezönsrfjes i'iuíi'it megjelenése az elbbihez basoidó. Zárvány-
ként földpátot, magnetitet, titanitot, ritkábban apatitot t irtalmaz.

A fltduit O.OI5-A).2() mm-es szemesenagysággal legtöbbször a

titánaugittal összenve 1‘ordnl el. E megjelenésbl arra következtet-

hetünk, hogy genetikai összefgtíés áll fenn közöttük. \ titántai'-

talmat a valamivel elbb kiváló titánaugit használta fel ké])zödésé-

bez. Zái ványunkban a titanit ritkán található önálló kiástályokban,

U'Jítöbbször szibálytalan alaké, legömbölyödött szemcsék balmazá-

63 .

62. ábra. Titáangit-kristályok kordierit zárványokkal. 11 Nic. 56X.

64. ábra. Titanit és iliiienit együttes megjelenésben. 11 Nic. 80X.

hói áll. Néhol a szemcsék szöllöfürthöz hasonló alakban tömörülnek
egymás mellé. Optikai orientációjuk azonban megegyez s így a

/ képzdmény kristálycsoportnak tekinthet. A jellegzetes levíl-

boritékalak ritka. Egyesekben a (1101 szerinti hasadási vonalak fel-

ismerhetk. Színe világos kávébarna, fénytörése igen ers. Pleochro-

izmusa változó. Nagyobb kristályoknál ers. Az iig — élénk cse-

resznyepiros, az Tni = sárgásvörös, az np = egész halvány rózsa-

szín. Kettstörési színe magas, jellegzetes irizáló. Ug ; c ^ 52". Jóré-

szk átalakult titánvasérccé és titánvascsillámmá. Néhol keztjüiujj-
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szeren nyúlik a titanit az ilmenit közé, máshol meg a titanit bel-

sejét pszeudomorfózaszeren tölti ki az ilmenit. Genetikai összre-

rüggésük tehát kétségtelen.

SzillímanH. Finom rostokban, legtöbbször a korclieritet átszve
fordul el. A zárványban lev repedések peremén hosszú, a c ten-
gely irányában ersen megnyúlt kristályokat, vagy még inkábl)
kéveszel nen összefonodo halmazokat alkot. Finom ti minden orien-
táció nélkül átszövik a többi ásványalkatrészeket. Jellemz tulaj-
donságai: fénytörése ers és kettstörése magas. Színe halvány
Bárgásrózsaszín. Megnyúlási iránya egybeesik az n -vei- Optikailag
pozitív. Zárványként üveg- és gázlibellák, érc fordul benne el, sok-
szor az oldaléllel párhuzamos elrendezdésben.

Helyenként 0.08—0.12 mm nagyságú gránát is vau, vöröses-
sárga szín legömbölyödött dodekaéderes alakban. Egyeseket kelifit-

szerü keret szegélyezi. Általában srn járják át a repedési vona-
lak. Zárványként ércet, földpátot, piroxént, üveget, szillimanitot
tartalmaz.

A kvarc igen alárendelt szerepet játszik, a kristályosodáskor
fönnmaradó helyeket tölti ki. Ennek következtében alakja legöm-
bölyödött, néhol szabálytalan határvonalú. Zárványban szegény.

A kvarccal kapcsolatosan tridhnit is megfigyelhet. Apró,
színtelen, hatszögalakii, alacsony fénytörés lemezkéket alkot. A k-
zet apró üregeit, réseit tölti ki a jellegzetes „tetcserép” elrendezés-

ben. Zárványt nem tartalmaz.

Magnetit apró szemcsékben, szemcse-csoportokban, néha na-

gyobb szabálytalan kristályegyénekben gyakori. Káes fényben nagy
részüket rozsdavörös bomlási szegély övezi.

Az Umenit többnyire toliszer kristályvázákban, vagy önálló

vékony lemezkékben, lécekben jelenik meg. Többnyire hamuszürke
loukoxénes bomlási termék kíséri.

Az ilmeniten kívül titánvoscsillám (12) is megfigyelhet.
Színe a nagyobb egyéneken gesztenyebarna. Jobbára trichiteket és

keskeny lemezkéket alkot; ahol nagyobb mennyiségben lép fel, olt

a lemezcsoportok át nem látszóak.

Apafit finom hosszú tkben, vagy zömök szemcsékben, fleg
zárványként; zirkon inkéibb kristálytöredékekbeu fordul el.

Egyes zónákban az alkotói-észeket sárgászöld, helyenként bar-

nás egynem izotrop, üvegállowáiig köti össze.

A kzetzárváiiyt itt-ott apró erek .járják át. ezeket s a parányi
üregeket zöldessárga, éléidí fénytörés, finom, olykor sugarasan ros-

tos klorit-tk halmaza tölti ki.

A fentiekben vázolt vizsgálatok alapján a következ megálla-
pítások vonhatók le:
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A zárvány rito^os szorkczote az ofiykori üledék összetételbeli

külöubözöséjiére vezethet vissza. \'annak kordieritben fíazdatí és

kordieritben szegény saivok. Az elbbiekben több volt az agyag, az

utóbbiakban viszont a inésztartaloni volt a nagyobb. Ezért ott bsé-

ges kordierit, itt bázisos plagioklász képzdött tnlnyoinórészben.

A valószín kiválási sorrend megállapítható: a) üde és limo-

uitosodott inagnetit. aiiatit, spinelli; bt titánaiigit; c) titanit; d) ilme-

nit és litánva.sesilláni; e) plagioklászföldpát * kordierit: D ortok-

lász; g) a kurdieritet és a földpátot is átszöv szilliinanit; h) végül

a kvare. <

A kvare esekély szerepe bizonyítja, hogy a kzetzárvány kova-

sav.szegény volt, tehát nem lehetett homokk, vagy homok.

A zárvány ásványos összetétele arra vall, hogy ez esetben

meszes agyag volt a zárvány anyakzete.

Az a tény, hogy több magyarországi hegységben elfordul

kordierittartalnui zárvány, a mellett .szól, hogy az andezit magma
felnyomnlása közben többször kiiiálkozott azonos alkalom idegen

k(izetanya g fe 1vé te 1 ére.

Tannlmányom végén hálás köszönetét mondok dr. S z e n t p é-

tery Zi gmond egyetemi ny. r. tanár i'irnak azért a szíves.ségért,

hogy vizsgálataimban támogatni mélt(')ztatott.

Készült: a Szegedi Ferenc József Tudomány Egyetem Asvány-
és Földtani Intézetében és a Bécsi Egyetem Asvájiy-Kíizettani In-

tézetében, 1940. január hóban.

*

IRODALOM—SCHRIFTTUM.

1. A. Lacroix: Les enelaves des roches volcaniques. 1893. Macon.

2. S z n c s iNIária: Adatok Pilismarót környékének kzettani isme-

retéhez, Földtani Közlöny, LXVII. kötet, 279—288. 1.

3. Szcs i\Iária: Die petrographische Verháltiiisse dér LTmgebung
von Römös, Acta. chem. min. physie., tóm. IV. fasc. 3. pag, 157—170,

4. Zirkel F.: Die Krystalliten von Hermann Vogelsang, Bonn. 1875.,

153—158. 1.

.5. Szabó József: A gránit és cordierit szereplése a magyarországi
trachitokban, ért. a term. tud. körébl. (M. Tud. Akadémia), IX.

köt. 23. sz., Budapest, 1879.

G. Koch Antal: A dunai trachytcsoport jobbparti részének földtani

leírása, Budapest, 1877„ 77—79. 1.

7. Szoiitagh Tamás: Zólyom megye kzeteinek petrográfiai ismer-

tetése, Földtani Közlöny, XV. köt. 99—120. 1.
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9.

S z á cl e c z k y Gyula: A szobi Sághhegy andezitjéról cis kc'izetzár-

ványairól, P^öldtaiii Közlöny, XXV. köt., 161—164. 1.

8. S c h a f a r z i k I"erenc: Trachytjaink ritkább zárványáról. Föld

tani Közlöny, XIX. köt. 406—411 1.

10. Papp P"erenc: A börzsönyi hegység andesit és dacit kontaktusai.

Földtani Közlöny, LXII. köt. 122—129. 1.

11. Papp Ferenc: A börzsönyi hegység enrptív kzetei. A M. Tud.

Akadémia inath. és természettnd. értesítje XLIX. köt. 431—464. 1.

12. Jugovics Lajos: Cordierit tartalmú zárványok a sághcgyi ba-

zaltban. A M. Tud. Akadémia math. és természettnd. értesítje,

LI. köt. 472—493. 1.

13. Manritz Béla—H. P’’. ood: A Tátika-csoport bazaltos kzetei.

A M. Tud. Akadémia math. es természettudományi értesítje LV.
köt. 75—103. 1.

III. ISMERTETÉSEK.

A FÖLD ÉS AZ ÉLP:T TÖRTÉNETE
Irta: Gnál István dr.

Budapest, 1940. A Királyi Magyar Természettudományi Tár-
sulat százéves fennállásának emlékére kiadott „A Természet
világ.a“ cím könyvsorozat IV. kötete. Terjedelme 392 oldal,

5 színes, 18 fekete mmelléklcttel és 208 szövcgközötli képpel.

Gaál tanár ár munkájúnak célja, a Társulat cclkil üzéséuek

megfelelen, a földtani, slénytani és a többi rokon tudományok
eredményeinek néi)szernsítése. Ennek a célnak a szerz teljesen

megfelelt, st a szakemberek is igaz örömmel és élvezettel forgat-

ják a minden dícsérelet megérdeml könyvet.

Az ismertetést tnbajdonképpcm már a taidalomjegyzéken kcd-

lene elkezdenem, mert ez a majd 400 oldalas m vázlata. Plbbl

a vázlatból is kitnik, hogy az öt nagy rész összeköt kapcsa a f(>j-

ldéstan nagy gondolatvilága.

Az els rész cínu“: Az izzón fényl csillagtól az els haktéiáu-

mig. A P'’öld keletkezést' nek elméleteit egyszeren, világosan mondja
el. Kimnt.atja, hogy ma még sok olyan kzetet tartunk hajnalkorú-

nak', melyc'k minden bizonnyal fiatalabbak. Plrdekesen fejtegeti az

si szárazföldekkel és az si óceánokkal kapcsolatban, a Wegener-

féle elméletet — rámutat a különben igen tets'zets elmélet hibáim.

A Pkild vizeiiu'k hajnalkori benépesülésével foglalkozik a

második rész. .Jelenkori megfigyeltísek nyomán, elreboc.sújtva az

aktnalizmns elméletét, kimutatja, hogy a legmelegebb vízben is el-

lietlek már moszatok. Pkdvetdik a kérdés, honnan kerültek a P öleire
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;iz (dsö sznrvcznU'k ? Továl)l)iaUl)an a baktériumok fontos szoropéröl

olvasunk és érdokos két kópptd mutatja Ix* a réctnis és fosszilis

uitroííén-fíyártó baktériumokat. Az (dsö élölény(d< a „szárazföldi

víz”-ben, vafíyis a fíojzindvbtm, az ásványos-, va«y cwjtb'fí bév-

források-táplálta pocsolyákban jelentek mefí. Életmüködésükböz
nem is annyira a nai)fény, mint inkább a nudefí f(dtétidezé'se fonios.

(i a á 1 véleménye szerint sziikséfíes, bisy mi töidémdem-tndo-

mányi'é)! van sz(), bofíy a Föld ejíyes réte}íeinek korát ne csak tér-

belilejí, liaíKMn idölndilen is löjízítsiik. A feltételezett 102 km. össz-

vasta'.ísájín ülcdcksoi- ('
1 a r k e-méivscit alai)ul vévi* (1 m üledék

kéi)zödésélu*z 7 ezer év sziikséfíes) mintefíy 700 millió év alatt kelet-

k('z(dt. A különféle tetszets, d(> mifíyon labilis (dméletek után az

urán-órát mutatja b(> mint a b'fíniefíbízbatóbbat. Eszerint lOO- 1300

millió évvel ezeltt jelent mefí az els éllény a Földön.

A bajnalkor kezdetét az élet szempontjából két fokozatra,

n. m.: a) baktériumos és b) moszatos fokozatra osztja. Az állat-

viláfí akkoi' indul fejlödé'snek, mikoi- már aráuylafí fejbdt növéiiy-

vilifíot találunk. Szervezetek fejldésére nézve mifíyon fontos a

lu'fíykéii/.ödés, hiszen az i'zzel kaiicsolatos iiarteltolódások, valamint
éfíhajlatváltozások, a lefífoutosabb „élettér”-változásl vonják maiink

után. Az Ampferer és 1) u 1 1 o u heiíykéiizödési elmébdélu*/ ua-

fíyoii ha.sonló H a a r m a u n -elméletet a szerztl mefíszokott viláfíos

stílusban olvashatjuk. Szinte aláhúzva kiemeli azt az állandóan
szemeltt tartandó tényt, bofíy a változások a természetben, ífíy a

befíykéiizdés is. az ember életéhez képest rendkívül lassú folya-

matok. A bajnalkori elje.fíesedések nyomai bizonyítják, hofíy a lefí-

réfíibl) földtörténeti korokban is számolnunk kell az éiíbajlati övek-

k(d, valamint az évszakok változásával. Az általános melefí felté-

telezése minden esetben téves felfofíás. A Föld minden korszakában
A’oltak hóval fedett területek, a liósai)kák nafíysáíía azonban változ-

hatott, hiszen a sarkok vándorlásit ma már pontos mérések bizo-

nyítják.

A könyv harmadik része az ókori Föld történetét fofílalja

mafíiba. Kéte'ítani tárfíyalásainál mindéfí mefíemlékezik a hazai

viszonyokról. Paleohiolófíiai mefífifíyeléseivel felélénkíti az esetlefí

lankadó figyelmet. Ezek a fejezetek kiváló értékei a könyvnek.
Kimutatja, hogy az lij típusok megjelenése nem mindég esik egybe
a hegyképzö erk mködésével, íJéldául a gerincesek megjelenésének
idej(d)en aránylag nyugalom volt. A karbon-korszak rovarjaival

pedig, világosan cáfolja azt a felfogást, amely szerint az lij típusok
mindég kis termetnek. Fejldéstani elmélkedései igen nagy iroda-

lom ismeretre utalnak. A fejezet végén az egy oldalas összefoglalás

elsegíti az összesürített anyag áttekintését.

A sárkánygyíkok uralmának kora c. negyedik rész tárgyalja
a mezozoikumot. Az általános ismertetés után nagyon is gyorsan
rátér a gerincesekre, érezni, hogy ezekkel szívesebben foglalkozik

a szerz, mint az alacsonyabb rendek csoportjával. Hazánk mez-
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zoikimxának valamivel részletesebb tárgyalása, egy-egy szelvény a
Magyar Középhegységbl, vagy a Kudabányai hegység inetaszomati-
kus vasérctelei)eirl, továbbá a Budai hegység világhír nori fau-
nájának ismertetése, egy jura- és egy kréta-korú kövülettáhla nem
ártott volna a könyv népszerségének. Legfeljebb az Újkori fejezet,

az V. rész lett volna néhány oldallal rövidebb. jMagyarország két

nyersanyag-büszkesége, a bauxit és a földolaj is helyett kapott a
negyedik részben, tekintetbe véve a legújabb kutatások eredményeit
és adatait.

Rejtélyes-e az sfajok kihalása? veti fel a kérdést a mezo-
zoos rész végén. Mindenekeltt helytelennek tartja a „hirtelen” ki-

])usztúlás gondolatát, hiszen a felskréta idszak is legaláhb 1(1—l
millió évet foglal magába! A kipusztulás a küls és bels fajpusz-

tító tényezkre vezethet vissza. A fejezeten meglátszik, hogy ez a

kérdés régóta foglalkoztatta a szerzt. Tökéletes alapossággal

írta meg ideváigó gondolatait.

Az ötödik rész a leghosszabb, ez majdnem a könyv felére ter-

jed. Címe; Az si jelleg emlsöktl a mai emberfajokig. Kell
indokolással és bizonyítékokkal alátámasztott, közismert új korbe-

osztása a következ:
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Részletesen ismerteti az Alpok keletkezésének elméleteit, f-

ké])pen Argand és donny nyomán. A következ oldalakon a

takaróred-elmélet túlzásai ellen emel szót, szerinte ez az (dmélet

c%sak „magyarázat-kísérlet”. Különböz fáciesek egymás mellett vah)

jelentkezése, a tenger fenekén történt suvadásokkal magyarázható.
Mhluiz a gondolatkörhöz csatlakozik azután az ötödik fejezet: a

Magyar Föld újkoid történetének vázlata, só-, szén- és érctelepeink.

valamint petróleumnak ismertetésével. Ügyesen írja le C u v i c* r

korreh'K'ió törvényét, az avatatlan olvasó eltt is egyszerre viláío-;

lesz ennek a nagy felfedezésnek jelentsége.

A írliocén és „jrantocén” gerinceseinek ismertetése következik,

majd a sokat ócsúrolt családfákat veszi védelméhí'. (i a á 1 a saját

beosztása szei'inti neogént tökéletesen ismeri. Röviden, egy ilyim
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isinertint's keretéluMi im^'^ vázolni slmu lehet azt a sok {íondolatot,

melyekrl a kvetkez rejezetekhen olvasunk,

A (lilnvinniban a s/árazröhlek nafíyjáhól már a mai alaknak.

Több kutató vélomén>’'ével szemben, G a á 1 az skaribúval, illet-

h'íí eJinek utchlaival bizonyítja, hofíy a földtörténet záró .szakaszá-

ban EnróiJa már nem állott kapesolatban Kanadával. Mert, miért

fejldött a Raiifíifer aretieiis fo.ssilis az európai Kaip^ifer taraudus-

sá és az si tipushoz közolebbálló Kangifor arctieus-sá, ha az ö.ssze-

füíí^és a két kontinens között meg lett volna.

I\észlet(*s leírást kapunk az sember-kutatásról, és több olyan

adatot találunk, melynek hiányát a magyar irodalomban sokan

érezték. Tiuhunányos köreinkben valószínleg nagy feltnést kelt

az ..embPrfájok”' fogalmának kiterjesztése.

Az ötödik rúsz utolsó 14. fejezetének címe: A világ folyása.

Az els sorokban elfogulatlanul bírálja saját munkáját, majd a

földtan tudományos fejldését tárja az olvasó elé, végül nagyon

ügyes összefoglalással átfut az egész könyv lényeges tartalmán,

llefejezésül megemlíti, hogy élet a világtér más pontján nemcsak
valószínleg, hanem egészen biztosan volt és van. További ered-

ményes kutatás párlinzamban áll a teehnika fejldésével.

0 s b o r n szerint, kire különben sokszor hivatkozik a szerz,

a legtöbb kutató egyoldalú; az azonban kétségtelen, hogy G a á 1-ra

ez a megállapítás nem vonatkozhat. Bakterológiai, .sélettani, em-
bertani, barlangtani valamint földtani stb. fejtegetései úgy ebben

a könyvében, mint eddigi munkáiban nagy olvasottságát, áttekint-

és megfigyelképességét bizonyítják.

Még 1911-ben a Természettudományi Társulat kiadta ugyan-
esuk F'öld és az élet története címen Walther Johannes értékes

munkájának fordítását. Irodalmunkban csak ez a munka elzte meg
G a á 1 könyvét. Ha némi hasonlóság tapasztalható is a két m között,

ennek oka csak a közös tárgy feldolgozása; figyelmes olvasás min-
denkit meggyzhet G a á 1 munkájának önállóságáa-ól.

Befejezésül meg kell még említenem a szép képeket és ábrá-

kat, melyek a könyvet élénkítik. Ezek egyaránt a szerz és a Társu-

lat ízlését dicsérik.

Bartkó Lajos dr.

LEBEX UEK VORZEIT. EIXFÜHRUXG IX DIE VER-

STEIXERUXGSKUXDE.
Irta; Hennig E. dr.

Kiadta: J. F. Lehmann München—Berlin. 1938. Terjedelme
144 oldal, 35 ábrával.

Rendkívül ügyesen összeállított népszer sztratigrafiai pale-

ontológia.

A nagytudású tübingeni professzor ez alkalommal is kiváh>
módon oldotta meg azt a nehéz feladatot, mely minden ilyenfajta
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munka elé tornyosul. Kövid, általános áttekintés után megismer-
teti olvasóival Németország legnevezetesebb kövületlelöhelyeit réteg-
tani sorrendben. Alsó-Szilézia kövületes alsókambriumából indul ki.

Szép képekkel ólénkíive leírását végighalad a mezozoikumon és kai-
nozoikumon egészen a neandervölgyi emberig.

A következ 75 oldal a legszükségesebb slénytani ismereteket
foglalja magába. Részletesen ismerteti a kihalt növények és gerinc-
telenek morfológiáját és nagyvonalú rendszertanát, nem feledkezve
meg az sélettanról sem. A gerinces állatokkal aránylag gyorsan
végezve az sember-kutatásra tér át. Végül áttekint táblázatot

közöl a jégkorszakról.

Azt hiszem, hogy a magyar könyvkiadók som járnának rosz-

szul hasonló könyv kiadásával, msrt nem egy alkalommal tapasz-

taljuk, hogy hazánkban is nagy az érdekldés a régnnilt idk növé-

nyei és állatai iránt. Hennig megmutatta, hogy nemcsak a gerin-

cesekkel lehet a nagyközönség érdekldését felkelteni az slénytan
iránt, hanem a sokkal gyakoribb alacsonyabbrendeket is lehet ér-

dekesen ismertetni. Különösen akkor tarthat érdekldésre számot

az ilyen könyv, ha ez, az olvasó hazájának viszonyait tartja

szem eltt.

Bartkó Lajos dr.

IV. TÁRSULATI ÜGYEK.

J) Ünnepi ülés.

12. Jegyzkönyv a Magyarhoni Földtani Társulatnak 1940 no-

vember 13-án, szerdán délután 5 órakor az egyetemi ásványtani in-

tézet tantermében tartott ünnepi ülésérl.

Elnök: Papp Károly egyetemi ny. r. tanár. Megjelentek:

Balogh Kálmán, Bartha Ferenc, Bartkó Lajos, Bogseh László,

Emszt Kálmán, Fekete Zoltán, Gedeon Tihamér, Ilampel Ferenc,

Hegeds Gyula, Horusitzky Henrik, Jaskó Sándor, Jugovics I^ajos,

Lineberger Márta, Lóczy Lajos, Major István, IMajzon László, ISÍé-

hes Kálmán, Meznerics Ilona, Mottl Mária, Noszky Jen, ifj. Noszky
Jen, Pantó Gábor, Papp Ferenc, Pa])]) Károlyné, Pékár Dezs, Po-

sewitz Guido, Ráskay Klára, Reich Lajos, Schmidt Lajos, Sik Ká-
roly, Szebényi Lajos, Szentes Ferenc, Takáts Tibor, Tasuádi Ku-
bacska Andi'ás, Tokody László, Vadas Anna, Vizer Vilmos társulati

tagok; özv. Böckh Hugóné, Poich Lórándné Böckh Ella, ifj. Poicb

Lóránd, ifj. Böckh dánosné, ifj. Böckh János, Böckh Lászlóné,

br. Fejérváry Gézáné, dr. Fekete Zoltánné, Koch Ferencné, Koch
Sándorné, telegdi Róth Margit, dr, Schafaizik Ferencné, Szilágyi

Mai'git és Vadas Lajosné, mint vendégek.

1. Elnök hoszámol Csonka hazánk fokozatos brülésérl. \'á-

zolja az 1940 augusztus 30-án hozott bécsi döntbírósági ítéletet,

amelynek folytán Kelet Magyarország és a Székelyföld 43.732 km'
területe, 2,395.000 lakossal keiül t vissza hozzánk. Az c'gész terüle-
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l('t a mafíyar lia(ls(>r(*{í lí)4() szei)t. 4, szopt. K5 között nictíszállotta

:

i'uíy. liojíy llortliy Miklós. Maííyin-orszáfí römóltósáííi'i Konnány/Aja

1940 sz(‘i>t(’inl)(‘r lá-óii. vasniap dólolött a magyar liadscroíí (‘Umi 1)c-

voimlt K(iI()7sv in-a. ahol t nróf Teleki Tál m. kir. M iidsztcvídnök

lojíadta. Majd j('l(Miti. liojíy a Mafíyar Földrajzi Társas.-'m 1;M() ok-

lóhor ‘2.')-i idósón a Nafíy Fi drosza 'iöO') in ormát Horthy-osúcsra

változtatta, s indítványozza, houy a Mafíyarlioni Földtani Társu-

lat a Poi) Inni 1940 ni inajías hátát a Miniszlí'rclnök Úr tisztcdctán*

Tilí’ki Pót (iroiiiiKili m*V(*zz(*. Isnn'rtidi ezután Kelet Majíyarorszaií

és a Széktdyl’öld leíílontosahh ásványi kincseit és pedifí a) Najíy-

hánya vidékúiek arany, ezüstös, óloin-éreeit. h) az izaszalesali és

sóisinezi kolaj teleix't és e) az erdjlyi Mezsejí löldifíaz-t(*l(*p('i.

Ünnepi lu'szédének ez a része megjelent a I'öldtani Krtesít

1940. évi 9- 4. számának ntols(') oldalain 22 ábrával.

Beszéde további folyamán a következket mondotta:

Aliííbofíy bevonult a maííyar badsere^í Kolozsvárra, a ma-

fías kormány visszaállította a ni. kir. Ferenc .Ii'izsid tndomany-efíyi*-

lemet. s :;z összes faknltá.sokra kinevezte a tanárokat.

A fxeolófíiai szakot érint kinevezé.sek a következkép;'” «z(')l-

nak: A m. kir. vallás és közoktatásütíyi miniszter Ur i'xídlenciá-

jának elterjesztésére Kormányzó Úr Ofméltósáiía 1940 október

19-én az si székhelyre liazatért koloszvári in. k. Ferenc dózsef tn-

domány-eííyetem iiiafeiiKitikai és teniié’szettudoiiiéiniji kaiáii az ás-

ványtani tanszéken dr. Szentpétery Z s i fi m o n d ny. r. tanárt

mefíersítette. míg a földtani tanszékre dr. B a 1 o g b E r n kolozs-

vári középiskolai tanárt ny. rendes tanárrá kinevazte. A rokon tan-

székek során ugyancsak Kolozsvárott dr. P r i n z (1 y u 1 a pécsi in.

k. Erzsébet tndoinány egyetemi ny. r. tanárt az általános és fizikai

földrajzi tanszékre ugyancsak ny. r. tanárrá kinevezte. A m. kir.

Vallás és Közoktatásügyi ^Miniszter Úr azonkívül Kolozsvárott Er-

déljji Tudom áll fjos Intézetet létesített és tagjai közé széki gróf T e-

leki Géza doktort intézeti tanárrá kinevezte.

Végül a Kormányzó Ür a rokoiiszakbeli kartársaink sorából

Bartucz Lajos egyetemi magántanárt a budapesti néprajzi

múzeum igazgatóját a szegedi m. k. Horthy Miklós tudomány egye-

tem matematikai és természettudományi karán az embertani tan-

székre nyilvános rendes tanárnak, míg M alán Mihály buda-
jiesti egyetemi adjunktust és magántanárt a m. k. kolozsvári Ferenc
József tudományegyetem matematikai és természettudományi ka-

rán az embertani tanszékre nyilvános rendkívüli tanárnak kinevezte.

Továbbá ugyanezen kelettel Kormányzó Ür Öfméltósága a

szegedi ni. kir. Horthy Miklós tudomány-egyetem matematikai és

természettudományi karán az ásványtani tanszékre dr. K o c b

Sándor elnöki tanácsosi címmel felruházott I. osztályú inag> ar

Nemzeti múzeumi rt, míg a földtani tanszékre dr. F e r e n c z i

István debreceni ny. rk. tanárt nyilvános rendes taui.rokká ki-
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nevezte. Kinevezett niineralógus, geológus, geográfus és antropoló-

gus kaiTársaink munkálkodásához Társulatunk legjobb kívánságait

küldjük! Ilymódon két egyetemünkön megvalósult Társulatunknak
azon régóta óhajtott kívánsága, hogy az ásványtan a földtantól el-

különíttessék.

Sajnos a debreceni és pécsi egyetemen egyelre szünetel a
földtan tanítása, reméljük azonban, hogy idvel ezen egyetemek is

megkapják tanáraikat.

II. Ünnepi ülésünk második pontja elhunyt választmányi tag-

jaink bejelentése.

Az elmúlt nyár folyamán négy kiváló tagtársunk költözött el

az örök hazába.

Június hó 12-én tartott utolsó ülésünkön még körünkben tisz-

telhettük Böhm Ferenc és Rozlozsnik Pál kartársainkat, s ime rö-

vid id mfilva mindketten örökre eltávoztak körünkbl.
1. Böhm Férne, a m. k. pénzügyminisztérium bányászati

ügyosztályának fnöke, jiilius hó 1.-én, 59 éves korában Gyöngyösre
tett hivatalos utazása közben váratlanul elhunyt. Jvilius 4-én tör-

tén temetésén Társulatunk küldöttségében L ó e z y Lajos és

Vitális István választmányi tag urakkal együtt még B o z-

lozsnik Pál kartársunk is részt vett.

2. S ime augusztus 24.-én Rozlozsnik P á 1, á m. k. föld-

tani intézet helyettes igazgatója is itthagyott bennünket. A munkás-
sága tetpontján álló 60 éves tudós geológust a m. kir. földtani inté-

zet elcsarnokából kísértük utolsó útjára. Ravatala felett a búcsú-

beszédet Lóczy Lajos intézet igazgató és Telegdi Rótb
Károly miniszteri tanácsos urak, valamint a Földtani Társulat

elnöke tartották.

3. Még elbb, június hó 20.-án húnyt el We szelsz ky
Gyula tanár, az egyetemi radiológiai intézet igazgatója 6S éves

korában, aki mint a Hidrológiai Szakosztálynak 5 éven át elnöke,

szintén válaszmányi tagjaink sorába tartozott. Temetésén Társula-

tunkat Horusitzky Henrik szakosztályi elnök i'ir képvisel ic,

aki megható beszédben vett búcsút boldogult Kartársunktól.

Mind a három elhúnyt tagtársunk ravatalára koszorúi helyez-

tünk, özvegyeikhez, részvétiratot intéztünk, s Közlönyünk 7- 9. fü-

zetében, a 157—163'. illetleg 215—222. oldalakon röviden életrajzukat

is közöltük, arcképpel magyar és német nyelven.

4. Szeptember hó 9.-én elhúnyt Sajóhelyi Frigyes nyu-

galmazott székesfvárosi freáliskolai igazgató, 92 éves korában.

Társulatunk legidsebb tagja, egykoron titkára és választói tnyi

tagja volt.

A pestvármegyei Ácsán, 1848 február 16.-án született. 4' igja-

ink sorába 1871-ben lépett be és 1872-tl 1876-ig Böckh 3 á n o s s a 1

és Kocb Antallal együtt, mint titkár szerkesztette a Föhltani

Közlöny TI—VI. köteteit. 1877-tl 1881-ig választmányi tag volt, de

már 1889-ben kiléiiett a tagok sorából. Pkuníive: Geológia 2 füzeiben
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I

a Stainpl'pl-fók* Tiuloinúnyos Zsebkönyvtái' (152—155. sz.) kiadásban

1905—19()4-b('u Pozsonyban jelent nioíí. 1905-ben i(/nz(/(ifói cínnnel

nj/it(/(líjba lépett. Benne Sajóhelyi István nyufí. miniszteri lanáítsos.

Sa jóhelyi Sándor Beszkárt ifíazfíató és C s i 1 1 é r y Béla
miniszteri osztályfnök neje, atyjukat gyászolják. Temeté.sén Tár-

sulatunkat Hojnos Rezs dr. tagtársiink a V’^örösmarty Mihály
gimnáziumban 4-ik tanszéki utódja képviselte. S a j ó b e 1 y i F r i-

g y e s életrajzát Közlönyünk jelen számának 254—257 oldalain is-

mertetjük. Elhúnyt választmányi tagjaink fölött érzett részvétünk-

nek és tiszteletünknek feirdíássixl adjunk kifejezést.

Adjon nekik a iSíindenbató Isten örök nyugodalmat, s az örök

világosság fényeskedjék a túlvilágon nekik!

III. Ezzel elérkeztünk tárpjjsorozatunk 3-ik pontjához:

Megendékezés Böckh János volt elnökünkrl, születésének

100 éves fordidója alkalmálxól.

Böekb János született 1840 október 20-án, meghalt 1909 május
10-én, tehát október 20-án volt születésének száz éves fordulója.

A megemlékezést teljes egészében Közlönyünk jelen számá-
nak 245—254. oldalain magyarul és a 350—3.59. oldalakon német
nyelv kivonatban közöltük. Az ünnepi ülés végeztével az Elnök
köszönetét mond a széj) számmal megjelent tagoknak és vendégek-
nek. akiknek sorában özvegy dr. Böckh Huyóné, Poirh Lóránáné
Böekb Ella, ifjii Poleh Lóránd, ifjabb Böckh János, ifjabb Böckh
Jánosné, Böckh Lásztné, dr. Héhelt Ede. dr. Héhettné Iloffmann

Vilma, mint a Böekh-család képviseli jelentek meg.

B) Szakiitések.

13. Jcfijjzkönyv az 1940 november 13-án tartott szakülésrl.

Elnök: Papp Károly a földtan egyetemi ny. r. tanára,

^legjelentek ugyanazok, mint a közvetlen eltte tartott ünnepi ülé-

sen.

Elnök az ünnepi ülés xitán 10 perc miilva megnyitja a szak-

ülést, s felkéri az eladókat eladásaik megtartására.

1. Jaskó Sándor megtartja a Rima és Tárná közének oti-

gocén rétegei és kövületei c. eladását, amely Közlönyünk jelen

füzetének 294—317 cldalain jelent meg az 56. ábrával és a VITT

—

XIII. táblákkal illusztrálva.

Hezzászólás.

Az elhangzott eladáshoz M a j z o n László dr. a következ-
ket mondotta:

Mindenekeltt a „foraminiferás” jelz alkalmazása a kattiai-

korú rétegeknél könnyen tévedésekre vezethet. Ugyanis ezek az üle-

dékek nem olyan gazdagok foraminiferákban, hogy mint foramini-
ferás rétegekrl beszéljünk róluk. A faunalisták több lelhelyrl
származó faunácskái esetleg adhatnak 50—60 fajból álló jegyzéket,

de ez még messze elmarad az igazi foraminifera-gazdag üledékek
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mögött, amelyeknél egy mintából ennél jóval nagyobb szánni fauna

is elkerül és sokszor az iszapolási maradék jelentékeny részét ké-

pezik ezek az apró szervezetek héjai. A foraminiferás agyagok vagy
agyagmórgák alatt rendszerint rupéliai „kiscelli agyag” típusú

lerakódásokat értünk s ezért tartja kiküszöbölendnek e megjelö-

lést.

Ezenkívül a Miliolinák nem játszanak lényeges szerepet a ra-

péliai üledékek faunájában, különösen annak Clavulina szabói

Hantk. fajjal jellemzett szintájában. A Miliolinák helyett inkább
más génuszok volnának alkalmasak a megemlítésre, pl. Bolívlna (B.

nobilis Hantk., B. semistriata Hantk., B. reticulata Hantk.), Pleu-

rostomella (P. alternans Schwag., P. acuta Hantk.), Planularia (P.

nummulitica Gümb., P. kubinyii Hantk.) vagy a Vulvnlina (V.

pectinata Hantk., V. subflabelliformis Hantk.), melyeknek fajai

igen jól jellemz alakjai ezen rétegzdéseknek.

A Rima-Tarna területével D-rl határos Bükkszék-környéki
részek szemléltet és összehasonlító táblázatához is fz megjegy-
zéseket, mivel dr. S c h fé t e r Z. h. igazgató iir a környék térképez
geológusa, sajnos nincs jelen. A táblázat S c h ré t e r felvételei, illetve

a kincstári mélyfúrások révén feltárt s Majzon által ismertetett

rétegsorozatot tünteti fel. Ebben a mangános réteg külön szerepel,

pedig ez a rupéliai agyagmárgában csak betelepülést képez, amint

ez jól látható a bükkszéki iskola mögött és az utcán, ezenkívül a

templomdomb K-i oldalán, a fi'irótelepen a lenyesett részeken. Hi-

ányzik a táblázatból a bükkszéki fúrásokkal feltárt u. n. foramini-

feramentes s már kzettanilag is inegkülönböztethet sötétszürke

vagy barnásszürke agyag, mely eddig a rupélien alsó szintjébe so-

roztatotl. Kívánatosnak tartja a táblázatban való megemlítését, mi-

vel egyrészt Bükkszéken 140—160 m vastagságú, szóval tekintélyes

kifejlclés, másrészt minden oligocén rétegsorozatot harántoló

mélyfúrásunkban megtalálható, így a Vái'osliget 11. sz. fúrislól

kezdve Örszentmiklóson keresztül, Tardon, Szajlán át Bükkszékig.

A Tai-di I. sz. fúrásban ez igen tetemes, 386 ni vastagságú volt

s Se hr éter Z. dr. ennek alsó részét a budai márga aequivalen-

sének számítja.

Megkérdezi az eladót, hogy az iszapolások egyenl kvantumú
kzctanyagból történtek-e! Mivel a l'auna-táblázatbcm szerepl j<4

zések (gyakori, ritka) csak így közelíthetik meg a természi'lb(*n is

létezett valóságot.

Az eladó .1 a s k ó S á n d o r válasza:

Megjegyzi, hogy a „fácies jelöléseket nem lehet egyetlen korra

korlátozni, tehát foramini feiás agyag elnevezéssel illetludünk riipéli-

ennél fiatalabb vagy idsebb rétegi'ket is. Igaz, hogy ('gyes lelohe-

ly('krl fí'lsoreli fajok száma csekély — ez azonban nem mindig vo-

natkozik az egyedsz imra is, s talána részben kiisz:;i)olí minta kis

mén inis'.’g ének követ kiizménye.
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A Miliolinák olörordiirásáimk illotvo hiányának szint.i(*lzü

szeroi)ót az oliííocén aííya'j;I)an épon M a ,j
z o n említi a hükliszéki

inélylTirásokról írt dolfíozatáhan. Fell'oííásának ineííváltozásá l inos-

tanáiíí sehol nem i)nhlikálta. S c h r é t e r táA’ollétét eladó szintén

sa.jnálja. annál is inkáhh, mert személyesen is mefíhívta, ahhan a re-

ményben, hogy értékes reriexiókkal fog a tárgyhoz .járnlni.

A mangános agyagréteg a felszíni térképezésnél kilomélere-

ken át .iól követhet, összefügg vezérszintet képez Bükkszék, Sza.j-

la, Keesk sth. határában, tehát alkalmas a vastag egyöntet léteg-

komi)lexnshan tájékozódásra. Az összehasoidüó táblázatban a fora-

miniferamentes alsó réteget nem lehetett eg.vségesen kitüntetni,

mert ezeket eddig esnpán a hozzászóló ájtal felsorolt mély fni'ások-

han mutatták ki; a többi vidék felvételez geológusa nem irja h*

külön kiemelve.

Az iszai)olások nagyjából egyenl kvantnmú ()..)—().(! kg. súlyn
ag.vagmintál'.ól történtek.”

2. T a s n á (1 i Knhaeska András dr.: ,.A Mag.var Xem-
zeti ^hizeum áj slénytári kiállítási” eímü eladásiban hevc'zet

g.vanánt elmondja, hogy a .Magyar Xemzidi Múzeum új slén.vtani

kiállítását dr. Koeh Sándor a föld- és slén.vtani tár volt igaz-

gatója készítette el. Az nu'gért, niodeni szellem gondolkodásá-
nak eredménye, hogy ez a kiállítás ma .Ma,gyaroi\s/;ig (‘gyik leg-

nepszerühhen rendezett földtaiu és slénytani lát ványo.ssága. .V eél

elérésében sokan segítették. A Mag.var Általános Kszénh in.va K.T.,

a Riniamnrán.vi Salgótarjáni \’asmíivek, a Salgótarjáni K.szénhá-
n.va H.T., a Xag.vhátony-l’jlaki Téglagyár, a Magyar Anu'rilvai
Olajipar K.T., az Alnminiumére H.T., az Ipari Munkaszervez In-
tézet és még sokan má.sok. Sokat köszönhet az új kiállitás a Mag.var
Tudomán.vos Akadémiának. Azt mondhatnám, valósággal társadal-
mi megmozdulás tette lehetvé, hogy a földtani és slénytani anya-
got megszerezzük, iireparáljuk és tudományosan feldolgozzuk.

Az iij kiállítást egész sereg sállatrekonstrnkeió díszíti, ^':l-

lamenn.vi magyarföldi sállatot mutat he a ira.gykö'/.önségnek. Tér-
képek, viasz- és gipszmodellek, fénykéi)ok, a ma. él állatok alko-
holos vagy száraz preparátuma magyarázza a látnivalókat. A te-
remben négy nagy szi'krén.v van. .Minden e.gyes szekrény eg.v-egy
különálló idszakot ismertet a földtörténeti újkorból. Xem a hd-
lielyek tömegére fektettük a súlyt, hanem egy-eg.v földtanilag ösz-

szefügg, nagyobb területegységei: ragadtunk ki és ezen mint i)éldán
szemléltettük az illet idszakban hekövetkezett földtörténeti ese-
ményeket. Az els szekrény a tenger és a szárazföld küzdelmét
tárja elbuk az eocenben, a mai Tatabánya vidékén, a tenger és a

szárazföld küzdelmének eredménye a szén. A következ szekrényben
az oligocén tenger életét látjuk, a harmadikban a tengerpart éhdét
a salgótarjáni szénmedence vidékén. Az utolsó szekrény két rész-
bl áll. Elször a magyarországi pannon mélyebb részébl nap-
világra került fúrásmagok kövületeit szemlélhetjük. Azután a Tu-
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ráni-tó eltnését követ szárazföld meleg éghajlatot kedvel állat-

világának maradványait látjuk. Ez az állattársaság a Vilányi-liegy-

ségben és a Rozsnyó-melléki Gombaszögön élt, közvetlenül a nagy
eljegesedések idszaka eltt.

Ha ezt az új szellemben rendezett slénytani gyjteményt
megtekintjük, meggyzdhetünk arról, hogy a múzeumi kiállítás

nevel intézmény és annyit ér, amennyit a jelennek nyiájtani tud.,,

A vetített képekkel élénkített lendületes eladásért elnök kö-

szönetét fejezi ki, megjegyezve, hogy az új slénytárunk bár kevés

hellyel rendelkezik, az amerikai miizeumok nagyvonalú munkáját
juttatja a szemlél eszébe.

Elnök megköszönve a szép számmal egybegylt tagoknak és

vendégeknek szíves érdekldését, több tárgy híján az ülést bere-

keszti.

Kelt 1940 november 13-án. Jegyezte Bartkó Lajos titkár.

Í4. Jegyzkönyv az 19¥). december 4.-i szakillésröl.

Elnök P a p p K á r o 1 y a Pázmány egyetemen a földtan ta-

nára. Megjelentek: Balogh Kálmán, Bogsch László, Fekete Zoltán,

Gedeon Tihamér, Göbel Ervin, Görgényi András, Hampel Ferenc,

Horusitzky Henrik, Jaskó Sándor, Jugovics Lajos, Kerekes János,

Krössy László, Kulhay Gyula, Láng Sándor, Lineberger ^lárta,

Lóczy Lajos, Majer István, Majzon László, Mazalán Pál, ^léhes

Kálmán, Mottl Mária, Papp Simon, Pávai Vájná Ferenc. Reich

Lajos, Scherf Emil, Schréter Zoltán, Noszky Jen Sempter Ferenc,

Simon Béla,Streda Rezs, Sztrókay Kálmán, Szurovy Géza, Szcs
Mária, Takáts Tibor, Tasnádi Kubacska Andor, Tregele Kálmán,
Vajk Raul. Vigh Gyula, Vitális Sándor, Wein György és Zsivny
Viktor társulati tagok, továbbá Fekete Zoltánné, Harsány! István,

Hegeds Gyula, Pálosy János, Pálosy Erzsébet, Vadas Anna, ven-

dégek.

Elnök megnyitva az ülést felkéri az eladókat felolvasásuk

megtartására.

1. Szcs Mária dr.: Kordierit tartalnui kzetzárvány a pi-

lismaróti andezitben. Megjelent Közlönyünk jelen füzetének 331—
338. oldalain.

2. Bartkó Lajos dr. : A Pelsci fennsík földtani viszonyai.

Eladó nyári felvételeinek eredményét foglalta össze az el-

adásban. A morfológiai részben Cholnoky J e n -vel ellcntctben

megállapította, hogy a Rozsnyói jNIedence törések mentén sülyedt a

mélységbe, vagyis nem karsztkueszta. A Sajó völgy és Csetneki pa-

tak völgye töréssel preformált eróziós völgy, nem pedig barlang be-

szakadásának eredménye. A karsztos felszínen a dolinák a rétegha-

tárok mentén, vag.v pedig törések és felpikkelyezdések mentén
jelentkeznek ingyohb számban. Áttérve a rété gtani viszonyuk is-

mertetésére, kimutatja, hogy az alsó seisi márgától kezdve a nori

emeletig bezáiólag fol.vtatólagos üledékkéi)zdéssel van dolgunk.
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ÉpiM'ii ezért a fáeies viszonyok is lassan változnak — következés-

képen nem niimliíí lehet éLesen elhatárolni az egyes emeleteket.

Tipikus délali)esi alsó triászra északal])esi .jellegíí középs és fels

triász következik, tehát az aniznsi emelettl kezdve a paleogeogra-

fiai viszonyok lényeges változásával kell számolnunk. Hasznosít-

ható anyagok közül a tiszta mészkövet, Özörény községben feltárt

ólom-cink ércet és plioeénkori tzálló agyagot említette meg. A ha-

talmas karsztos területen hanxit csak nyomokban található. Tekto-

nikai szempontból a Nagyhegy két részre tagolódik. Az É-i, alsó

és középs triász rétegekbl álló .szinklinális roncsára. D-rl irá-

nyuló erhatásra a fels triász rétegek felpikkelyezdnek, reáto-

lódnak a szinklinális l)-i részére. Merev mészkben n leírt pikkelye-

zdés közben és ntána, több É-l)-i és K-Ny-i irányi'i hasadás kelet-

kezik, a feltorlódott kzet így valóságos romhalmazzá vált. Ifj. Ló-

czy Lajos 1914-ben az Lszaknyngati Kái-pátok vizsgálata közben ki-

mutatta, hogy alpesi értelemben vett takaróredkkel a hegyszerke-

zet nem oldható meg. Ö az összegyrt és egymásra tolódott réte-

geket a Cseh masszivnm és a Kárpátok bels magvát képez gránit

és egyéb kristályos kzetek képezte masszivnm között elterül me-

dencébl származtatja. Legnté)bbi tektonikai dolgozatában a szó-

banforgó rétegeket parantoehton helyzeteknek tartja; ez a felfogás

felel meg a legjobban a bemutatott területre vonatkozóan is. Össze-

foglaló általános eredmények szempontjából, az eladó fontosnak

tartja Dein és a Szádelli völgy között, a Szilicei Fennsík É-i

részének és az ettl különvált, az alaphegység közvetlen közelében

lev mezozoé)s rétegek tanulmányozását, mert itt több tektonikai

kérdés is megoldást találhat.

r. Kulhay Gyula: A háromszéki földrengés földtani je-

lenségei. Az utóbbi vetített képekkel tartott eladás meglep pontos

adataival, s a vidék tektonikai viszonyaival egyez rengések fel-

derítésével általános figyelemben részesült, s fölidézte bennünk a

régebbi földrengési bizottság mködését.

Elnök köszönetét mondva az eladóknak tartalmas eladása-
ikért, az ülést berekeszti.

Kelt Budapesten, 1940 dee. 4-én. Jegyezte Bartkó Lajos titkár.

C) Választmányi ülések.

15. Jegyzkönyv az 1940 november 13-án tartott választmányi
ülésrl.

Elnök: Papp Károly. Megjelentek: Lóczy Lajos, Maiu’itz

Béla, Noszky Jen, Papp Ferenc, Sztrókay Kálmán. Takáts Tibor
választmányi tagok és Bartkó Lajos titkár. Távolmaradásukat ki-

mentették :Horusitzky Ferenc elsötitkár, Horusitzky Henrik, Papp
Simon, Schréter Zoltán és Vigh Gyula választmányi tagok.

Elnök az ülést megnyitja s a jegyzkönyv hitelesítésére fel-

kéri Lóczy Lajos és (Koszky Jen vál. tag urakat.
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I. Elnök jelenti, hogy utolsó ülésünk áfa, amely június hó 5-én

volt, a következ választmányi tagjaink hánytak el:

1. Június 20.-án Weszelszky Gyula, a Hidrológiai Szak-
osztály elnöke, 68 éves korában,

2. Július 1.-én Böhm Ferenc, a bányászati ügyosztály

fnöke, 59 éves korában,

8. Aug. 24.-én Rozlozsnik Pál, m. k. földtani intézet he-

lyettes igazgatója, 60 éves korában,

4. Sze])lember 9.-én Sajóbelyi Frigyes, nyng. fi’eál-

iskolai igazgató, 92 éves korában.

Elnök az ünnepi ülésen, mind a négy választmányi tagunk-
ról megemlékezett. Most indítványozza, hogy mind a négy választ-

mányi tagnak emlékét jegyzkönyvben örökítsük meg. A választ-

mány a javaslatot elfogadja.

II. Elnök már az ünnepi ülésen jelentette, hogy a Magyar
Nemzet c. napilap 1940 szept. 28-i számában egy lelkes magyar tu-

rista felvetette a gondolatot, hogy a máramaros vármegyei Nagy
Pietrosza 2305 m orma Horthy-csúcs és a Pop 1 van 1940 m háta

Teleki Pál-ovom nevet viselje. A Horthy-csúcs elnevezést a Magyar
Földrajzi Társaság 1940 okt. 25-i ülésén elhatározta. A Teleki Pál-

orom elnevezést most választmányunk elé terjeszti. Lóczy Lajos v.

tag az indítványt helyesli, mert gróf Teleki Pál iigy is, mint föld-

ra.jztudós, úgy is mint államférfi hervadhatatlan érdemeket szerzett

csonka hazánk fokozatos megnagyol)bodása körül.. A választmány
egyhangúlag helyesli a javaslatot, s ez ügyben átír a M. Földrajzi

Társaság elnöké.nek.

III. Ugyancsak az ünnepi ülésen az Elnök már elterjesztette,

hogy az si székhelyére hazatért kolozsvári ni. k. Ferenc Jéjzsef tu-

domány egyetem matematikai és természettudományi karán Kor-

mányzó lir 1940. október 19.-én az ásványtani tanszékre' dr. Szent-
péteri Z s i g in o n (1 n,\'. r. tanárt ugyanez. 'ii minségben meg-
ersítetle és dr. Balogh Ern kolozsvári közéiiiskolai tanárt, a

földtani tanszékre nyilvános rendes tanárrá, míg a lokon tanszékek

során dr. I’ r i n z Gyula jiécsi m. kir. Erzséliot tudomány-egye-

temi ny. r. tanárt az általános és fizikai földrajzi tanszékre ny. r.

tanárrá kineve'zte.

Az újonnan létesített Erdélyi Tudományos Intézet létszámá-

ban a m. k. Vailás ás Közoktatáisügyi Minisztc'r Ur gróf széki
T (* I o k i Géza doklort intéizeti tanárrá kini'vezte, s a gazdasági

g('ológiai eladásával nu'gbízta.

A szegedi in. k. Horthy .Miklós tudomány-egyetemen az ás-

ványtani taii'^zékri' dr. Kocli Sándor elnöki tanácsosi eímim'l fel-

rnliázot.t I. o-ztályú iirigyai' m’inzeti inúzi'umi rt nxilvános rendes

tanárrá é's a földlani tanszéki!' dr. K e r (' n e i István (h'bri'ci'iii

ny. rk. tan irt n.vilvános rendes tanárrá kinevezti'.

lázen kinevezési'kkel a m. k. Vallás é's Közoktatásügyi Minisz-

t('r Úr t('ljesít('tt(' régi kívánságunkat, hogy az ásványtan a föld-
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tantól külön választassék. Sajnos, lioííy a (lel)roeeni és pécsi tan-

székek betöltésére, a karok inefíszüntetése miatt a közel jövben
alifília kerül sor.

,

Az ülés a felsorolt kartársakat választmányunk nevében kö-

szönti.

Ezzel kapcsolatban elnök méíí ejíy örvendetes eseményrl szá-

mol be. rfíyanis a királyi József Xádoi- mszaki és fíazdasáfítudo-

mányi efí.vetem az 1940— tanévre dr. \' e n'd 1 Aladár ny. r.

tanár urat líector .Mafínificusává választotta. Kívánja, bofíy mafías

méltósájíát minél iía:iyobb sikerrel töltse be. A választmány VA' n d 1

A 1 a d á r volt elnök urat eííybanfíúlají köszönti.

1\'. a \idéki eüyetí'ini kinevezcsekkel kapcsolatban Lóczy
Lajos váli'sztmányi tají fölemlíti, hoííy Társulatunk elnökséfíe ez-

eltt efíy hónappal a m. k. földtani Intézet ifíazííatósá síával ejí.vütte-

sen javaslatot készített a tanszékek elválasztása és szapoiítása üjíyé-

ben. A liirtelenül történt kinevezések miatt azonban a javaslat fel-

t e rjesz t éséve l elkéstünk.

Ez alkalomból újból haiifísnlyozza. boííy a már részben mcfí-

történt tanszék szétválasztásokon kívül szükséfíes leend méíí az s-
Icnytani tanszék és a líeofizikai tanszék mielbbi visszaállítása il-

letleg újból való szervezése.

A gerinctelen állatokkal foglalkozó ösl('iiijt(tni tanszék felállí-

tása és betöltése legsikeresebben a budapesti Pázmány Péter tudo-

mány-egyetem bölcsészettudományi karán történhetik, ahol az s-
lénytani múzeum gazdag anyagával amúgy is megvan, s az slény-

tan tanítása itt megbízás útján, állandóan folyik.

A gerinces ösléngek tanszéke pedig Kolozsvárott volna fel-

állítható.

Azonkívíil a geofizikai tanszék felállítása a Pázmány-egyetem
bölcsészettudományi karának a feladata, minthogy innét indultak

ki báró Eötvös Lóránd alapvet vizsgálatai, s minthogy a földtani

L ó ( z L j o s Í!;dítványát a választmány egyhangúlag
helyeli.

y. A folyó ügyek sorából elnök jelenti, hogy Hóman Bá-
li ii t m. k. vallás és közoktatásügyi ^Miniszter Úr Öexellenciája 1940.

szeptember lO-tn magához kérette a INIagyar Tudományos Akadé-
mia, a Szent István Akadémia és a Tudományos Társulatok Szö-

vetségének képviselit.

Az értekezleten G a j z á g ó L á s z ! ó vk. követ, mint a Szövet-

ség elnöke, X" é m e t h G y u 1 a egyel.mi tanár, mini a Szövetség al-

eluöke, Kib.'di Varga Sándor c. rk. tanár, az Akadémia f-
titkári hivatalának vezetje és Papp Károly, mint a Szent

István Akadémia ftitkára vettek részt. A Miniszter Úr azt kérte,

hoge 5 nagyobb erdélyi könyvtái’nak ajánljuk fel ajándék gyanánt
az I. világháboná óta megjelent kiadvánvainkat. A földtani társulati

elnöktl i'Jlda adás céljf’ból a társulati kiadványokat is kérte.
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Ezért a Földtani Közlöny 20 utolsó kötetét és a Földtani Ér-

tesít 4 kötetét 5—5 példányban felajánlotta, s már el is küldötte

október 1-én Pasteiner Iván úrnak, az Erdélyi Osztály Esterházy-

utca 30. sz. helyiségébe.

A választmány az elnök intézkedéseit utólag jóváhagyta.

VI. Elnök jelenti, hogy az 1940 március hó 6-án tartott vá-

lasztmányi ülés határozata alapján felkérte Telegdi Róth Ká-
roly úr Öméltóságát, hogy Vendl Aladár volt elnök iir tiszteleti

taggá való ajánlására a méltató beadványt elkészíteni szíveskedjék.

Telegdi R ó t h Károly úr 1940 október 9-én kelt levelében eme
tisztséget nagy elfoglaltságára való hivatkozással elhárította ma-
gától. Erre felkérte Papp Ferenc választmányi tag urat, aki

azonban, minthogy hivatali fnökének ajánlásáról van szó, szin-

tén kitért a megbízatás alól. Ezek után Bogsch László egye-

temi magántanár urat kérte fel, aki az ajánlást október 28-án l)c

is adta. Ezzel kapcsolatban Mauritz Béla tiszteleti tag Öméltó-

ságát is felkérte, hoigy Liffa Aurél volt alelnÖk úr tiszteleti

taggá való ajánl 'sát szíveskedjék elkészíteni. Minthogy M a ii r i t z

tanár úr Liffa Aurél kívánságára az ajánlást elhárította magá-
tól, azért Jugovics Lajos fiskolai tanár úr, rendes tagot kérte

meg, aki október 20.-i kelettel a jelentést el is készítette.

Ilymódon úgy Vendl Álad á r, mint L i f fa A réi volt

elnök uralmak tiszteleti tagul való ajánlása, az alapszabályaink

13. §-a szerint esedékes november 1.-ig beérkezett.

A választmány hosszabb eszmecsere után úgy határoz, hogy
az elnök útján megkérdezi Vendl A 1 a d á r és L i f f a A u r é 1

volt elnök urakat: vájjon a tiszteleti tagságot elfogadni bnjlan-

dók-e.

VII. Elynök jelenti, hogy 1940. nov. 12.-i kelettel a magyar kir.

Fö'dtani Int'zet tagjaitól Mottl Mária, Szentes F <* r e n c,

]\í a j z o n László, Szálai T i b o r és Kerekes J ó z s e f alá-

írásával beadvány érkezett, amelyet Vigh Gyula választm imyi

tag úr ellenjegyzect és Jugovics Lajos fiskolai tanár úr sze-

méi vesen adott át. A beadvány Kfvs^t és Jvgkorkutntó Szakosztály

felál 1 ítás i t javasolja.

Elnök kifejti, hogy a javasolt Szakosztály megalakításának

elvi akadályai nincs, minthogy Ala))szabályaink 4. és 30. §-ai alap-

ján a Társulat közgylése fiókegyesületeket és szakosztályokat ala-

kíthat. Jelen esetben annyival könnyebb a megoldás, niinthogy a ter-

vezett szakosztály a megsznt Barlangkutató Szakosztály helyébe

léphet.

Indítványozza, hogy a beadványt jelentés végett adjuk át egy

bizottságnak, amelynek t'>gjaiul javasolja Lóczy Lajos, Sebre-
ter Zoltán, S ü ni e g h y József és Vigh Gyula választ-

mányi tag urakat.

A választmány az eladványt nevezett A’álasztmányi tag urak-

hoz utalja jelentéstétel céljából.
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Vili. Elnök jelenti, liofíy GO éves tafísáfíuk alkalmából kö-

szöntöttük;

Kossneh János gyáros urat és

Kilián Frigyes Cég könyvkereskedését.

A választmány a bejelentett üdvözléseket örömmel tmlomásnl

veszi.

Új tagoknl jelentkeztek: 1. Stefániái V i 1 m o s bánya-

igazgató Scniosk', bndajjesti eíme: llée.vi-nt 4. szám, Moktár. 2.

Hampel Ferenc m. kir. százados, XI 1., Terncséni-út .ál). 3. V a-

d a s A n n a (íyöngyös, Köznzótelei). Ajánlják: .1 u g o v i e s L a j o s

r. tag és Noszky ,1 e n ö vál. tag, Kásky Klára és Bártk
L a j o s.

A választmány mindhármat rendes tagul választja.

X. Elnök jelenti, hogy 1940 június 27-é» a hudapesti Vili.

kerületi Elüljáróság számvizsíTálója pénztár vizsgálatot tartott,

amelyen Elnök és Aseher pénztáros iir beterjesztette a fkönyvet,

s ezt a számvizsgáló némi formai helyesbítéssel rendben találta.

XT. Elnök jelenti, hogy 1940 jiinius .-i vál. ülésüidv óta a kö-

vetkez nagyobb adományok érkeztek: ^T. k. liiarügyi Minisztérium

2(M) P, Salgótarjáni Kszénhánya R.T. 200 P, Magyar Általános

Kszénbánya R.T. 300 T’, Rimamurány Salgótarjáni ICszénhánya
R.T. 200 P.

A választmány az adományokért nevezett inCzményeknek
köszönetét mond.

Egyéb tárgy híján, elnök köszönetét mondva a megjelent vá-

lasztmányi tag uraknak Imzgó mködésükért, az ülést hezárja.

Kelt Budapesten, 1940 novemher 13-án.

Jegyezte: Láttam:
Dr. B a r t k ó Lajos Hitelesítik : Pap j) K á r o 1 y

titkár. Lóczy Lajos és elnök.

Xoszky Jen
választmányi tagok.

16. Jegyzkönyv
a Magyarhoni Földtani Társulat választmányának 1940 december

hó 4-én tartott ülésérl.

nára. Megjelentek: H o r u s i t z k y Henrik, Lóczy Lajos,
M a u r i t z Béla, P a p p Ferenc, P a p p Simon, Pávai
Vájná Ferenc, Schréter Zoltán, Sztrókay Kál.m/á.n,
Takáts Tibor, Vendl Aladár, Vigh Gyula választmányi
tagok, Bartkó Lajos titkár.

Elnök üdvözölve a \lálasztmányt. az ülést megnyitja és a
jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Pávai Vájná Ferenc és

Schréter Zoltá választmányi tag urakat.

I. Elnök jelenti, hogj^ választmányi tagjaink közül a legutóbbi

idkben ketten magas kitüntetésben részesültek.
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Még a iívcir folyamán a m. k. Miniszterelnök Ür elterjeszté-

sére Kormányzó Ür Öföméltósága Vizer Vilmos, m. k. bánya-

ügyi ftanácsos, társulati bányaigazgató úrnak a hazai bányászat

fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a iSIagyar Érdemrend
középkeresztjét adományozta.

Vizer i 1 m o s urat 30 évvel ezeltt, még mint a Magyar
Általános Kszcnbánya Tirsulat fmérnökét. 13 a n e r Gyula tag

ajánlatára az 1910. dee. T.-i ülés választotta rendes tagjaink sorába,

s ezóta Öméltósága legszorgalmasabb tagjaink közé tartozik.

A másik kitüntetés Pávai V’’ a j n a Ferenc dr. fbánya-
tanáesos, fögeológns urat érte, akinek november hó 23-ik napján
Kormányzó llr Öföméltósága a m. k. bányaügyi ftanácsosi címet
adományozta.

Pávai Vájná Ferenc urat, még tanárjelölt korában
Kormos Tivadar r. tag ajái?latára az lílOá. dec. l.-i választ-

mányi ülés választotta rendes tagjaink sorába, az 1910. évtl kez-

dd hatállyal. Munkássága Társulatunk körébl indult ki és 30 év

alatt a magyar geológiának úgy elméleti, mint gyakorlati ágában
nagy eredményeket ért el, amelyek minden magyar geológust büsz-

keséggel töltenek el.

Elnök mindkét választmányi tagunkat, 30 éves gazdag mun-
kásságának méltatásával, már a szakülésen köszöntötte, s most új-

ból legjobb kívánságait fejezi ki.

Dr. Pávai Vájná Ferenc úgy a maga, mint z e r

Vilmos nevében köszönetét mojid a Választmánynak az üdvöz-

lésért, s Ígéri, hogy a jövben is minden erejével a társulat fej-

lesztését szívén fogja viselni.

II. Elnök jelenti, hogy a november 13-i választmányi ülés

határozata alapján kérdést intézett Dr. V e n d 1 A 1 a d á r és L i f f a

Aurél dr. volt (dnök urakhoz, vájjon a választmány megytegyc-e,

az alapszabályok 13. pontja alapján az elterjesztést a közgylésnek
a tiszteleti taggá való választásra.

A jelenlev Vendl Aladár választmányi tag úr kijelenti,

hogy a társulat több tekintélyes tagja ellene van annak, hogy ez id
szerint tisztedeti tagul való választásra ajánlják; azért kéri, hogy az

elterjesztést a választmány ne tegye meg.

L ó c z y L a j o s és P á v a i a j n a F e r e n c választmányi

tagok hangoztatják, hogy a jelenlegi elnök mködését éppen azzal

kezdte, hogy mindkét nagyérdem eldjét a Társ\ilat legmagasabb
kitüntetésével, a tiszteleti tagsággal kívánta jutalmazni. Mindketten

kéidk Vendl Aladár ural, hogy Társulatunk eme legmagasabb

kitüntetését fogadja el. Vendl Aladár választmányi tag haíá-

i'ozotlan kijelenti, hogy ez id szerint nem óhajtja, hogy most a

választmány (dterjeszlést ,tegyen a közgylésiünk. tiszt(*leti taggá

való m (
'g Vá I a sz t á s á Ira

.
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.M n u r i t z B ó 1 a tisztcloti laíí kijelenti, lioííy luíyaiu'zi'n ok-

I. ól L i r t' a Aurél volt másodolnök som lia.jlaiidó ozidszoriiit a

tisztch-ti laíísáfíot oiroííadni.

Töldu'k hozzászólása után Huök kimondja, Iuíjív n volt (dnök

nrak tisztcdoti tasísáfía fölött, — saját kívánsáfínk alapján — napi-

vondro tériiuk.

III. KInök kéri, liojíy három (dhúnyt választmányi ta'ínnk fö-

lött az omlékhoszéd tartására vállalkozó ta^ arakat már a mai iilé-

son jolöljiik ki. A választmány olhatározza, hofíy B ö h m F o r (* n c

fölött Bapj) Simon, Kozlozsnik Pál fölött Bóo/y Lajos
és \V o s z o I s z k y (í y n 1 a fölött II o r s i t z k y II (' n r i k választ-

mányi tafíok tartják az omlékT)oszédot.

IV. Elnök jelenti, hogy a Maííyar Amorikai Olajipari lí.T.

OI) ])enfít adományozott társulatnak támoííatására.

A választmány a nomoslelkn támogatásért hálás köszönotot

mond a uovi'zott társulat jolonlévö igazgatójának: Papj) Simon
<lr. ár Öméltóságának.

V. Elnök jelenti, hogy áj tagokul joloutkoztok:

1. Dr. Popity László, oki. középiskolai tanár, Nagykála (Post-

nn,). Ajánlják; Dr. Miháltz István és I)r. ^I(*zösi dózsof og.votomi

tanársogédok, r. tagok.

2. Roich Lajos oki. tanár, Budapost, II., Toldy Forono-n.()4.

Ajánlják: dr. Bartkó Lajos és dr. Bagseh László r. tagok.

3. Harsányi István hányakntató. Bndapost, V. Folka-u. ö. I.

Ajánlják: Dr. Jugovics Lajos és Dr. Szontos Feronc r. tagok.

4. Dr. Vogl Mária m. k. kísérletügyi gyakornok, Rákospalota,

Bein-n. 21. Ajánlják: Dr. Bartkó Lajos és Dr. Majzon László r t.-ok.

5. Linebergor ^lárta m. k. földtani intézeti könyvtári tiszt-

visel, Budapest, Vili., Aggteleki-u. 8. III. 1(5. Ajánlják; Majzon
László és Papp Károly r. tagok.

6. Hegeds Ferenc egyetemi hallgató, Budapest, Vili., Eszter-

házy-n. 3. Ajánlják: Bartkó Lajos és Szalai Tibor r. tagok.

7. Varga Sarolta vegyész, Budapest, ^'L, Podnriniezky-u. 1.

II. 20. Ajánlják: Bartkó Lajos és Mottl Mária r. tagok.

.8. Dr. Szelényi Tibor vegyészfmérnök, Budapest, XIV., Ste-

fánia-út 14. Ajánlják: Lóezy Lajos és Papp Károly r. tagok.

’A választmány titkos szavazással mind a 8 tagot egyhangúlag
rendes tagul választja.

Elnök megköszönve a választmányi tag nrak szíves érdekl-
dését és buzgalmát, több tárgy híján az ülést berekeszti.

Kelt Budapesten, 1940 december 4-én.

Jegyezte: Láttam:
Dr. Bartkó L a j o s Hitelesítik: P a p p K á r o 1 y

titkár. Seb rátér Zoltán elnök.

Dr. Pávai a j n a F e r e n e

választmányi tagok.
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I. ERINNERUNGEN.

I. ERINNERITNG AN DEN EHEMALIGEiN PRASIUENTEX
DÉR UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT
JOHANN BÜCKH VON NAGYSÜR (1840—11)0!))

ANLASSLICH SEINES 100. GEBURTSTAGES.

Voifíeti’nííeii in dér am 13. November 1940 gehaltenen Fesisilzuiijí

dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft vöm dies.i;ihrigen Prii-

sidenten

Prof. Dr. Kari von Papp.

Mit 3 Potografien in den Fignren 25—27 auf Seiten 248—254.

Sehr geehrte Festsitzung!

Am 26. Október war es 100 Jabre bér, dass Johann Böc*kh in

dér damals noch selbstándigen Stadt Pest das Licht dér Wolt er-

blickte. Seine Mutter, Vilma Deutsch, hatte früher ihren Wohnsitz
in Pest nnd weilte im Október des Jahres 1840 gerade bei ihren

Verwandten in Pest.

Dér Vater von Johann Böckh, Adalbert Böckb, war dér Pliy-

sikus dér Stadt Sonioria im Komitat Pozsony, sodass Johann
Böckb seine Kindheit in dicsér Stadt verbracbte. In den Jahren
1850—1854 besnchte er das königliehe katbolisebe Obergymnasium in

Pozsony (Pressburg)und im Jahre 1855 die Oberrealschule daselbst.

Von 1856 bis 1858 stndierte er an dér techniscben Militarakademic

in Krems. Da er aber hier cinen Beinbruch erlitt, nahm ey von

dér mililariselien Laufbabn seiuen Abschied. Durcb dicsen Zu-

fall ist er dann einer von nnseren grössten Geologen geworden.

Im Herbst des Jahres 1858 stndierte er herei ts an dér Berg-

akademie in Selmecbánya, wo er 4 Jahre hindurch besondors die

mineralogiscben, geologisclien und paláontologischen Vorlesnngen

von Prof. Johann Pettkó mit grosser Vorliebe besnchte. Nachdem er

in Selmecbánya sein Diplom erworben hatte, praktiziertc er im

Herbst 1862 in Eisenerz (Steiermark) und spütcr bei den Walzwerkcn

in R(uchenau (Niederösterreicb). Im dahrc 1864 wnrde er dér k. k.

geol. Reichsanstalt in Wien zngeteilt, wo er unter den Direktorén

W. Haidingcr und E. v. Hauer arbeitete. Er wohnte auch den Vor-
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Icsuiiycn von Prof. E. Suoss bei. Untcr Loituiifí dov \V ioiu?r (loo-

lofíen Icrntc er clie veVsohiedenen (íobiete Böhinens, Mahrons nnd

Galizieus kenuén. Iin dalire 18(5() kain er naeh Uiiííarn znrüek. Hier

studierte er znerst die tertiiiren Ablafíeruiiííen von Buják, Szirák

uiui Eesefí (Kom. Nófírád). Über dieses Gebiet sehriel) er seine erste

Veröffentliebnng nnd zwar in deutscher Spraelie. lm dahre 1H()7

wnrde er dér Priisidialsektion des Bndaer Finanzministerinms zii-

{íeteilt. In dieser Zeit wnrde vöm Ackerban-, Industrie- nnd Han-

delsniinister I. (íorove die k}il. nnfí. {íeolofíisebe Anstalt fíeí?riindet.

Dér erste Direktor dér Anstalt wnrde im Jabre ISGl) ^lax Hantken

von Prudnik. Die ersten Geolofíen dér Anstalt waren K. llormann,

d. Böckh nnd B. Winkler. Zn dieser Zeit Icrnte d. Böekli die Tocdi-

ter des Berfíwerkbesitzcrs Z. Hofmann, Antónia, keimen nnd hat

sie dann in Panlis am 11. Aiiíínst 1873 líeheiratet.

Die wissensehafliehe Tiitifíkeit von d. Böckh wnrde von sei-

nem Biofíraphen, Th. v. Szontagli, in zwei Absehnitte fíeteilt. Dér
erste danertc von 18G8 bis 1882. In dieser Zeit nahm er das Gebiet

des südlielien Bakonygebirfíe.s fíeolofíiseh anf. Er war dér erste, dér

anf die Brnehlinie von Litér liinwies. ÍHier den südlielien TeiI des

Bakony schrieb er zwei Árliciten, von denen die erste (Die ííeologi-

schen Verhaltnisse des südlielien Theiles des Bakony, 1. Theil, er-

sehieiien im Bd. 2 des dahrbuehes d. kgl. nníí. íícol. Anstalt, 1872)

die triadische Sehiebtserie des südlielien Bakony nnd die zweite

(Die geolofíisehcn Verhaltnisse des südliehes Theiles des Bakony,
II. Theil. ersehieiien im Bd. 3 des Jahrbnehes, 1874) die lia.ssisehen

jurassischen, kretazischen und tertiaren Sehiehten des Bakony bc-

handelt.

Nachdcm er die íicologische Aufnahme des Bakony beendet

hatte, studierte er zuerst die Geologie dér Umgebung von Pécs und
begann im Jabre 1877 die Aufnahme des Krassó-Szörényer-Gobirges.

Die kristallinen Schiefer des Gebietes wurden von ihm in dreí

Gruppén geteilt.

Als ^I. V. Hantken im Jahre 1882 Professor dér Palaontolo-

gie wurde, ist J. Böckh von Franz Josef, König von Ungani, zuin

Direktor dér geologischen Anstalt ernannt worden.

Daniit begann die zweite Periode seiner Tatigkeit. Am An-
fang, zwisehen den Jahren 1882—1892, setzte er seine Aufnahmear-
beiten im Krassó-Szörényer-Gebirge fórt, um dann im Jahre 1893 die

ülforsehungen am inneren Raude dér Östkarpaten anzufangen. Dic-

se Forschungen wurden von ihm persönlich cingeleitet. Über seine

ITnterschuehungen veröffentlichte er zwei grosse Arbeiten.

Die erste (Daten zr Kenntniss dér geologischen Verhaltnisse

im oberen Absehnitte des Iza-Thales, mit besonderer Berücksichti-

gung dér dortigen Petroleum führenden Ablagerungen, erschienen

im Bd. II. Jahrbuches 1894) behandelt die geologischen Verhaltnisse

des oberen Abschiiittes vöm Iza-Tale (Kom. Máramaros). Dér Komp-
lex des Karpatensandsteins wird von ihm in 7 Glieder geteilt. Böckh
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betont, dass die Forschungen iin Absehiiitt zwiscdien Dragoinér nnd
Szaesal ebenso aussiehtvoll sind wie im Petroleumgebiet von Borys-

law in Galizien. Seine Annabme Avurde dnrch die spatcren Bohrun-
gen bestátigt,

Die andere Arbeit (Die geologisclien Verhaltnissc von Gó.s-

niezö nnd Umgebnng im Comitate Háromszék mit besonderer Be-

rücksichtignng dér dortigen Petroleum führenden Ablagernngen,
erschienen im Bd. 12 des Jahrbuches 1895) behandelt die geologi-

schen Verháltnisse A'on Sósmezö (Kom. Háromszék). Hier Avnrde

die Serie des Karpatensandsteins in 6 Glieder geteilt. Diese beiden

Arbeiten erhielten im Jahre 1900 die erste Szabó-Medaille dér TJn-

garischen Geologisclien Gesellschaft.

Über die Tátigkeit A on J. Böckh gébén nns die 25 Direktions-

berichte A'on 1882 bis 1907 ein treues Bild. Das Aviehtigste Ereignis

Aváhrend seiner Direktorentátigkeit Avar das Anscliaffen eines neu-

en Heimes für die geologisclien Anstalt. J. Böckh ist es zu A’erdankeii,

dass dnrch die materielle Unterstntznng Amn A. Semsey im Jahre
1900 das schöne Palais dér Anstalt anfgebant Averden konníe. Das
im nngarischen Stil gebante neue Heim Avurde den iingarischen Geo-

logen Amm Ackerbanmister I. Darányi am 7. Mai 1900 übergeben.

Einige Wochen spáter besichtigte anch Kaiser nnd König Franz
Josef das schöne Palais und sprach seine höchste Ankerkennung
aus. Ein Bild von dicsem hohen Besuch zeigt nns Fig. 25.

ObAvohl J. Böckh ein ausserordentlieh bescheidener Mami
Avar, erhielt er in den 26 Jahren, AvUhrend er als Direktor dér An-
stalt Avirkte, zahlreichehohe Auszeichnnngen. Er Avar Inhaber des

Eisernen Kronenordens III. Klasse soAvie dér Insignien dér II.

Klasse des rnssischen Sankt Sava-Ordens. Im Jelire 1907 erhielt er

A'om König Franz Josef znr Anerkennnng seiner Verdienste in dc'r

Errichtung nnd EntAvicklung dér geologisclien Anstalt nnd des

landAvirtschaftlichen Mnsenms den nngarischen Adél mit deni Prii-

dikat „Nagysnri”.

(Nachdem das Palais dér Anstalt im Jahre 1900 anfgebant
Avnrde, ist es zn eineiii richtigen Heim dér nngarischen Geologie

gcAvorden. Das reichlich ansgestattete Institnt besass einc grosse

Bibliothek nnd Kartensanimlnng, ein imposaiites Mnsenm. zahl-

reiche Arbcitszimmer, chemische, agrocheniische nnd agrophysische

I^aboratorien, ja sogar anch zAvei Seismograiihe.

Zalilreiche anslándische Forscher besnchten das Institnt, nn-

ter anderen im Jahre 1904 die .japanischen Geologen Kínosuké Ino-

nye nnd Saye Mishio. Anliisslich ihres Besnches Avnrde die in Fig.

26 abgebildcte Anfnahme geniacht.

Wclcher allgenieinen Verehrnng sich J. Böckli erfrenle, zeigt

anch d(‘r ITmstand, dass die nngariscluMi Geologen sein Denkmal
binncn einer sehr knrzen Zeit errichten liessen. Das Denkmal Avnr-

d(‘ von (lem lieriilnnten Bildliain'r A. Strolil nitier llilft' von
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l{ál)olti ausííoluhrt. Es zeifít -I. Höekh’s Fifínr in oiiicr Nische, din

an dór Hastoi dór Anstalt aurííostollt wiirdo (Fiíí. 27).

Anlasslioh dór Enthülluiiíí do.s l)oid<inals (*rsohionon sóim*

Witwe und Kindor. Sein Sohn, Iliifío v. Höokh, war in dón Jaliron

15)2!)—31 sóin NaohTolfíor als Diroktor dór (joolo}íisoli(*n Anslalt.

\'on seinon Kindorn lol)t nur nooh Eran Vilma Hoííor in Wion.

.loliann von Böokh war óin ííros.sor düííor, or liohto dió i’roi(*

Natúr und vorbraohto so viol Zoit draussou, wi(* (*s niöjílioh wai'.

Als juuííor Mami befíloitoto iliu auoli sóin Sohn Iliifío oft.

Eiuo absohit iniritam* Natúr, unoudliolu* (lüto und sobr viol

A'(*rstiiuduis für dió Schwiioliou audoror cliaraktorisiortou ibn. Er
zoiohuoto sifh durcb lofíisoho Bowoisriibruufí, óin aussorflowöhnli-

ohos (íodiiolitnis und klaro Ertoilo bosondors aus und konnto ganz

íírossartijí dobattiorón. Soino ]\Ioinnn{í, bosondors übor dió Trias des

Bakony, worübor or ani Anfaiifí dós .lahrluindorts mit v. Semsoy
1). Laozkó und L. v. Lóozy d. Ao. zahlroicbo Bosprocbnnfíi'n riihrto

war immor von jírösstor Wiobtiííkoit und Bodouluníí. 1). Laozkó

1 omorkto öftors; „Eiu orstklassifíor BroTossor ist im Horni Dirok-

tor vorloron”.

Allo (loolofíou, dió ihro Lanrbahn noob uulor s(*im*i‘ Loituiifí

lu*<íannou, donkou daukorfüllt, mit Ehrrnrobt und Ho<*bsohützuníí

an soino odle l'orsöiiliohkoit, an dou horvori’afíoudou Forsolior und

Ehro soinom Andoukou!

EHINNERENG AN F. SAJÓIT ELVI (1848-15)40), EHEMALl-
GEE SEKRETAR UND EINSTIGES AUSSCHUSSMITGLIEI)

UNSERER GESELI.SCHAFT.

Von
Prof. Dr. Kari von Papp.

^lit 2 Fotografion in Figur 28 auf Soite 255.

Am 9. September 1940 starb Frigyes (Friedrich) Sa.ióhelyi

Oborrealschuldirektor i. P., das altoste Mitglied iiusoror Gosollschaft

in seiiiem 92. Lobeusjahro.

Soino Laufbalm bogann er iioch mit Johaun Böckh und Au-
tón Kocli. Vor 70 Jaliren wurde er zum Mitglied unserer Gesell-

schaft und redigierte als Sekretar die ersteu 6 Baiide dér Földtani
Közlöny.

Die wichtigsten Momente seines Lebens sowie seiner Tatig-

keit möchte ich nun im folgenden zusammenfassen.

I’'rigyes Sajóhelyi ist am 16. Február 184N in dér Ortscliaft

Ácsa (Komitat Pest) geboren. Seine Hochschulstudien absolvierte

or an dér pliilosoíphischen Fakultat dér Budapestéi' Universitát.

Mit seineu mineralogischen und chemischen Arbeiten erhielt er
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aucli Preise. lm Sonimer des Jahres 1870 wurde er mit geologischen

Aufnahmearbeiten betraut. Drei Monate verbracbte er mit dér Kar-
tierung des nördlicben Teiles vöm Bakony und Vértés. lm Herbst
desselben Jabres wurde er Professor für Naturkunde und Chemie
in einer Budapester Oberrealschule. lm Scbuljabr 1871—1872 kain

er zr bauptstadtischer Oberrealschule in dér damaligen Zerge-utca,

wo er im nachsten Jahr schon zum ordentliehen Professor gewahlt

wurde. Hier wirkte er dann bis zum Jahre 1905, als er mit dem
Titel eines Direktors pensieniert wurde.

Die erste Angabe über seine geologische Tátigkeit liefert ISI.

V. Hantken, Direktor dér kgl. ung. geologischen Anstalt, im Vor-
wort des Bd. 1 des Jahrbucbes dér Anstalt (Pest 1871), wo er

schreibt, dass im Jahre 1870 B. Winkler und J. Böekh mit den ih-

nen zugeteilten Lehramtskandidaten Sajóhelyi und Kybár im Vér-

tes und Bakony geologische Aufnahmen durchführten.

F. Sajóhelyi sowie J. Rybár traten im Jahre 1871 in die Bei-

be dér Mitglieder dér Ungarischen Geologischen Gesellsebaft.

Dér Name von F. Sajóhelyi kommt zuerst auf dér Titelseite

des Heftes 17, Jahrgang II. aus dem Jahre 1872 dér Földtani Köz-
löny vor, wo die Redaktion mitteilt, dass auf Grund des Auftra-

ges vöm Ausschuss die Zeitschrift von den Sekretaren J. Böekh
und F. Sajóhelyi redigiert wird.

Im Bd. 3 dér Földtani Közlöny (1873) schreibt J. Böekh in

seinem Sekretariatshericht. dass infoige des Umstandes, dass A.
Koch naeh Kolozsvár versetzt wurde, dér Posten des zweiten Sek-

retars mit Sajóhelyi hesetzt Avurde.

Von dicsem Zeitpunkt an redigiert Sajóhelyi in Gesellsebaft

von L. V. Roth die Bánde 3—6 in den Jahren 1873—1876 dér Föld-

tani Közlöny.
Seine erste Mitteilung erschien im Jahre 1873 im Bd. 3 dér

Földtani Közlöny, in Avelcher er sich mit den geographischeu Ver-
háltnissen Siebenbürgens soAvie den dortigen Salzlagerstiitten und
dér Produktion dér Salzgruben befasst. Die Angaben über die Pro-

duktion dér kgl. ung. Salzgruben in den Jahren 1861—1872 AA’erden

ausführlich mitgeteilt.

Im Bd. 4 (1874) erschien sein zAveiter Aufsatz unter dem Ti-

tel: Geologie Transleytliaiiiens, Avelche Arbeit nach B. Gotta ge-

schreiben wurde. Cotta versteht unter dem Namen Transleythanien

das von dem Kranz dér Kárpátén umgerenzte Ungarn. Auf Grund
dér im Massstabe 1 : 576.000 A^erfertigten geologischen Karte dér

Österreich-Ungarischen-Monarchie Averden hier die mineralischen

Bodenschiltze des Laiides bekannt gegeben. B. Cotta Avirft hier zu-

orst die Frage dér Forschung auf Kalisalze auf und meint, dass

die in Siebenbürgen fehlenden Kalisalze im Becken dér Theiss zu

sucheii sind.

Die dritte Arbeit Sajóhelyi’s erschien im Bd. 5 dér Földtani

Közlöny (1875), cin Bericht über eine nach Si(d>enbürgen geführte

Fxpedition dér Ungarischen Geologischen Gesellsebaft.



Dió Vorbroituiiír dós Fluíísandos 361

Nachdom er als Sekretiir demissionierto, war er in dón Jali-

ron 1S77—1881 Anssohnssinitfílied des Closollschaft. Aber ini Jahro

1889 Irat or scdiou ans dér Gcsollsohaft ans.

Tm Jahro 1874 sehrieb er ein Lohrbiieh dér Chcinio.

Iin Anftrafío dér kfíl. niifí. Naturwissensehafliehen (íesell-

schaft übersetzte er Faraday’s Bucii: The Chemical history of

candle.

lm Jahre 1880 jjah er eine Beschroilnuifí üher die ^lineraD

tinellen von Budapest und den artesischen Brunnen im Stadtwald-

chen heraus.

Für die Schüler dér Budapestéi’ ^littelschule schrieh er ein

Lehrbuch dér Mineralofíie und Petrofíraphie.

In den Jahren 1879—1880 übersetzte er Staiiley’s Bucii üher

seine zentralafrikanische Reise.

Seine wichtigste Ariiéit erschien in 2 Banden dér Staiupfel’-

sehen „Tudományos Zsehkönyvtár” in Pozsony unter dem Titel:

Geologie. Dér erste Teil (1903) liefasst sich mit dér allííemeinen

Ooolofíie, dér zweite (1904) mit dér Stratiííraphie.

Seinerzeit waren diese beiden Bande von wirklicb {írossem

Nutzen. Besonders üher den Boriiban ITufíarns sind darin zablreicbe

Avichtige Angabcn zii fiúdén. lm palaontologischen Teil werden
aber samtlicbe Namen nacb dér ungariscben Ortograpbie gescbrei-

ben, sodass sie oft kaum wiederzuerkennen sind.

Als Lebrer übte er eine ausserordentlicb Avirksamo Tütigkeit

ans. Es ist bemerkenswert, dass in dér Kealscbule, avo er iinter-

richtete, auch seine Nachfolger immer Geologen Avarén. Sein erster

Kachfolger Avar B. Toborffy (1905—1912), dann dessen Sobn Z.

Toborffy (1912—1927), Inbaber dér Szabó-^Iedaille unserer Gesell-

schaft und seit 1927 unser Mitglied R. Hojnos.

F. Sajóhelyi Avird a'oii seinen (i Kindern soAvie zablreicben

Enkeln und Urenkeln betrauert. Sein Begriibnis fand nacb evange-
lisebem Ritus am 11. September 1940 im Kerepesei- Friedhof statt.

In Vertretung unserer Gesellschaft erschien bei dér Beerdigung
sein Nachfolger R. Ho.inos.

Sein Andenken Avird in Ébren gehalten!

II. ABHANDLUNGEN.
DIE VERBREITUNG DES FLUGSAXDES.

Von
Prof. Eugen v. Cholnoky*

Mit Figuren 29—55 auf Seiten 260—294.

/. Bestimmung des Begriffes votti Flugsond.

Dér Flugsand ist meistens ganz ungebunden, mancbmal durcb
eine Pflanzendecke teihveise oder aber sogar ganz gebunden. Vöm

* Vorgetragen in dér Fachsitzung elér Ungariscben Geologischen

Gesellschaft am 1. Mai. 1940.



362 Prof. Eugen von Cholnoky

physikalisehen Gesiehtsptinkte aus ist jener Sand als Flugsaiid

zu bezeichnen, welclier infolge dér Wirkuug des Wiiides wandern
kann. Vöm petrographischen Gesichtspunkte aus ist jeder Sand als

riugsand zu betrachen, dér abgerundete Körner besitzt, die nielit zu-

sammenzementiert sind, sodass die einzelnen Körner dureh den
Wind transportiert werden können. Manche Sandarten sind nur
vöm physikalisehen Gesichtspunkte aus als Flugsand bezeichnen.

So sind z. B. im Flugsand dér Puszta von Deliblát die Sandkörner
nur ein wenig abgerundet, sie sind vön verschiedener Grösse und
zwischen ihnen liegt viel Staub.

iii''Als Flugsand ist alsó jene Sandart zu bezeichnen, die sich in-

folge dér Wirkung des Windes wirklich bewegt, auch wenn sie

vonIö< petrographischen Gesichtspunkte aus betrachtet nicht die

Merkmale des Flugsandes aufweist. Als Flugsand ist aber auch .ie-

ner Sátnd zu bezeichnen, Avelcher sich zwar nicht bewegt, aber vöm
petrographischen Gesichtspunkte aus dem Begriff Flugsand ent-

spricht. Dieser Sand war namlieh lángé Zeit hindurch auch im
physikalisehen Sinne Flugsand und befindet sich als solcher jetzt

im „fossilen” Zustand.

II. Die Bewegungsrichtung des Flugsandes.

Vöm physikalisehen Gesichtspunkte aus betrachtet bewegt

sich alsó dér Flugsand standig, da er dureh den trockenen Wind
bewegt Avird. Wenn die verschiedenen Windriehtungen als Teil-

krafte zusammeiiAvirken, hangt die BeAvegung des Sandes soAvie die

GescliAvindigkeit dér BeAA^egung von dér Kesultante ab.

Eine charakteristische Erscheinung bei dér Zusammenstel-

lung von vektorialen Grössen ist, dass die Teilre.sultaten dér Rich-

tung senkrecht zu dér Resultante. einander an dér rechten und

linken Seite dér Resultante vollkommen kompensieren. Dics Avird

in Abb. 29 veranschaulicht. Wenn in eincr Wüste, avo dér Wind
irnmer trocken ist, die Haufigkeit und Starke des Windes bekannt

Aváre, könnte mán die Arbeitsfahigkeit des Windes (Haufigkeit

und durchschnittliche Starke des Windes) als A'ekloriale Grösse

auftragen. Wenn die Vektoron nach dieser Methode zusammenge-

stcllt Averden, Avie das in Abb. la gezeigt Avird, so erhalten Avir die

Resultante R. Sie zeigt die Richtung und die .iührliche Wandernng
des Sandes. Hurch den Wind Avird alsó dér Sand im Laufe des Jah-

res nach vorne und hinten, nach rechts und links bcAvegt, letzen

Endes aber erfolgt die BoAvegung doch in dér Richtung der Resul-

tante und zwar in einer ])roportionellen Entfernung.

Wenn .iemand das Flugsandgebiet zr Zeit der WestAvinde

sieht, so wird ihm auffallen, dass die Sandhaufen ihre rcgelmiis-

sige Gestalt verloren habon und am Sebeitl der Haufen „Kriinzx'”

ontstandon sind. Er Avird dann bohaupton, dass dór Sard von Wes-

ten nach Osten Avandert. Einige Wochon spiiter, beim OstAvind.

könnte mán annehmen, da die Kriinze scitdom sebon das Si)iogel-

bild angenommen habon, dass der Sand sich von Osten nach Wes-
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tón howofít. Wonn maii alior soino Hooliaolituiiííon lan.m* Zoit liin-

(lurcdi fortsotzt, so sieht mán, dass lotzton Emls dov Nonhviml

vorhorrscht, die „Kriinzo” wiodor vorscdnvnnden siml, dió Ilauron

iliro rofíolmiissi^o Gostalt wiedor aufííonommon halion und sió sioh

tatsiiolilich naoh Siidon fortbowogon. Dioso Erralmiim isi solír

wicditifí und wosentlioli und woist anl‘ dió Bodonlniifí dór Krii’nzo

Ilin. Ein solohor Kranz ist in Abh. 30 zii sehon. Mán iiuiss zr
Konntnis nohnion, dass dió Kriinzo in dór wirkliolion Hiohtuiifí dór

Wandornns nieht ontstolion, sió sind immor mir ophomoro Ersolioi-

nniiííon.

Hl. Die Gehurts.<it(itte (les Fluf/smules.

Dió (lolnirtsstiittos dós Fliigsandos liisst sioh nioht immor lo-

ioht orkonnon. Mán woiss {ít'nan, dass <lor Sand in Norddontsohland

odor in (Ion Landos ani Moorosnfor ontslhot. Ehonfalls ans doni

Moor staninit dór Sand dór Diinon in dór Uniííohumí dós Xils und
Tndiis sowio dór von Holland und dón Eriosisohon Insoln.

Es fíibt abor vielo Fhifísandfíobioto, wo dór Sand ans doni

Rotto dór Fiüsse staninit. Bosondors in Asien sind violo solobo Go-

bieto bekannt. In Uiiííarn sind klassisoho Beispiolo für dioson Fali

vorhandon. Ich konnto boweisen, dass dór Fluíísand ini Koniitate

Pest dór Doiiau entstaninit und durch vorlierrsohondon starkon

1111(1 troekonon Xoiahvestwind bis znr Tisza fíol’ördort wnrde. Don
bostou Beweis dafür liefort dió Tatasacho, dass dór Sand dér Han-
ton in dér Xiihe dér Donau nocli kein typischor Fliifísand ist. Ty-
piselier ist sehon dér Sand dér Haiifen in dér Fniííobniiíí von
Kecskemét, wiihrend die Haiifen dér dritten Gruppé sehon in dér
Xiihe dér Tisza Hegen und eínen ganz typischon Fhigsand besitzen.

Die Ursache dér Entstehnng dér drei Gruppén liisst sich aiif die

postglazialen Kliniaveriinderungen ziiriickfiiliren, die von den
Selnveden so klar nacligewieson werden konnten.

Auch dér Fliigsand im Koniitat Esztergom entstammt dér
Donan. Aiis dér Tisza Avird durch den Wind ebenfalls viel Sand
lierau.sgeAveht. Dieser Sand ist sehr fein. Er wird aber bald gebun-
deii, weil er auf das nasse Inundationsgebiet golangt, von wo ihn
dér Wind nicht mehr fortbewegen kann. Dér Sand wird didit ani

Ufer angeháuft, wie dies in Abb. 31 zii seben ist.

Flugsand kann auch durch die Abtraguug von jeinst im Meer
abgelagertem Sand und Sandstein entstehen. An dér Alduna bei

Báziás eutsteht dér Flugsand ans dem mediterránén Sand.
Das Fhigsandgebiet im Koniitat Somogy liefert dafür auch

ein schönes Beispiel. Dér Wind Avehte hier das Matéria! des Flug-
sandes aus dem pannonisehen Sand aus.

Die Puszta von Deliblát ist, wie dies durch die Fossilien zwei-

felsohne bestiitigt werden kann, ein plioziiner Schiittkegel. Dér
Sand dieses Schuttkegels wurde bereits im Pliozan durch den Wind
bewegt, die Bewegung setzte sich im Pleistozan in eineni noch grös-
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seren Masse fórt, da hier kein Löss zr Ablagerung gelangte. So
wanderte dér Sand des Schuttkegels Aveit nach Nordwesten und
Avurde dann durch die Pflanzendecke gebunden. lm Mittelalter hat

nian hier die Wálder ausgerodet, infolgedessen sind Avieder neue
Oebiete zum Flugsandgebiet geAvorden. Es Avurden neue Sandmas-
sen ausgeAA^eht. In dér A’erháltnissmassig kurzen Zeit ist aber dér

Sand noch kein typischer Flugsand geAvorden.

In den Wüsten entstehen zAvei felsimé betriichtliche Sand-
massen durch die Abtragung dér Oberflache. Sand kommt in dér

Wüste stets zustande, immer aber nur in kleinen Mengen, sodas.s

oft überhaupt keine grossen Flugsandgebiete sich ausbilden.

In Adélén Gebieten, so in dér Libyschen- oder in dér Igid-

Wüste, ist dér Ursprung des Sandes unbekannt.

7F. Das Verschwinden des Flugsandes.

Sehr interessant ist die Frage, avo dér Flugsand verscliAvin-

det. Eine bedeutende Menge des Flugsandes Avird zum Opfer dér

normál Avirkenden Erosion, viel Sand verscliAvindet in den Flussen,

Oft sieht mán den Fali, dass dér Flugsand im Meer A^erschAvindet.

Asiatische Wüsten, ungarische Fiüsse und das Ufer dér deut-

schen Meere liefern dafür schöne Beispiele.

V. l)ie grossen Flugsandgebiete dér Wüsten.

In vielen Fallen konnte noch nicht festgestellt Averden, avo

dér Flugsand entsteht und verscliAvindet. Gerade die grössten

Flugsandgebiete dér Wüsten liefern diesbezüglich noch ungelöste

Probleme. Wie grosse Sandmassen sich anhaufen kimen, zeigt uns
die in Abb. 32 gezeigte Aufnahme von A. Stein. Diese Aufnahme
zeigt die Sandhaufen dér Takla-Makan-Wüste. In dér JNIitte des

Beckens, im Gebiet dér höchsten Sandhaufen, ist die Rcsultante dér

Arbeitsfáhigkeit dér Winde Avahrend des Jahres gleich iXull. Dér
Sand kann sich alsó mai hin, mai her bcAvegen, letzten Endes
bleibt er aber immer an derselben Stelle.

Dieselbe Fcststellung bezieht sich au eh auf A’iele aiulere

Flugsandgebiete.

Auf dér Erde gibt es mehrere vorherrschende Windrichtun-

gen. Dér Passat-Wind hat einc stiindige Bichtung, in dér gemassig-

ten Zone herrschen die WestAvinde mit einer lokálén AbAvechslung,

um Asien Avechselt dér Wintermousun mit dem Sommcrmonsun ab

und ZAvar mit einer grossen Regelmassigkeit. Im dicsem Falié ist

es einc unerlassliche Fordei’ung dér Kontinuitiit des Lufl'ozeans,

dass die .iahrliehe Resultanc dér Luftströmungen gleich Null s:’i.

Solche Stcllcn gibt es gerade doi't, avo in dér Strömung dér

Luft keine festeti hoiázontalen Richtungon festzustelleu sind. Wie
bekaimt ist, stiömt die Luft in den Wüsten von oben nach untén.

Neutrale Stellen kimen alsó Amr allém in diesen Gebieten A'orhan-

d(*ii sóin. Wo kíünc solchen neutralen Stellen, alsó Sandlager, exis-

tiei'cii, gebt immer eine Deflation grssereii Masses vor sich.
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Es ist alsó klar, wie diós aueh die Heispiolo bcwoisoii. dass

die grossen Mcngcn des Wiistensandos odor Flufísaiidos síeli dórt

anhiiiifton, so dió líosultanto dór Arboitsfahigkoit dós Windes {íloich

Jsaill ist. Darum werdon von dicsn (lebicton iininor mir schr fíros-

sc Diinen und formlosc Sandhaufen, nic abor Barchanc, dió wirk-

lieh typisehon Forinon dós Flugsandos, bosolirioben. Wo llarehano

vorhandon sind, dórt bewoíít sieh dór Sand und hauft sicli nielit an.

Chudeau woist darauf hin, dass in dón {írosson Fliuísandgobio-

ton dór Sahara die Barehano nur sohr solton zu sohon sind. Diosolbo

Boliauptnnfí fíilt aucli fiir andere fírosson Flufísandííobioto.

VI. FUkjsü n (Istreifev

.

lm östlicbon Toil dér Liby.sobon Wiisto liofít oino starke ab-

{íotraííone Doflationsflaebe. Von dióséin Góbiét boriebton die For-

scher eine ausserordentlieb inorkAviirdifíe Frscboinniiíí. Lángé,

sobmalo Sandstroifon stroekon sioli hior aus, die im grosson und

ganzon in nord-südlicbor Biobtung ablaufon, moistons in geraden

Linion. Am auffallendsten von ihnen ist dér grosso Abii-^fobarik-

Streifon, dessen Breite böebtens'nur 5—6 km ausmaebt, Avahrond

soino Liinge mehr als KKK) km betriigt. Reebts und links von ibni

faiul eine vollkommene Deflation statt. Dieser eigenartige Sand-

stroifen liegt aucb beute an dorselben Stelle, wo er zr Zeit dér

Pharaone sTch befand. Dér Sandstreifen bestebt aus oinzelnen Bar-

cbanoii, die allé ohne Ausnabme naeb Síiden gericbtet sind. Diese

Tatsacbe Aveist zAveifelsobne darauf hin, dass dér Sand naeb Síi-

den Avandert. Die Barebane sind A'on ziemlich regelmassiger Ge-

stalt, obAA'obl versebieden gross und aueb dér Abstand zAviseben

den einzelnen Barehanen ist rocbt vorsehieden.

ZAveifelsobne besitzt die Resultante dér hiesigen Winde eine

nord-siidlicbe Riehtung, Avahrend die auf diese Bicbtung senkrecbt
Avirkenden Komponenten einander gegenseitig verniobten. Dér Sand
kann bier nur dnrch die Deflation dór Wíiste entstoben.

Die Ersebeinung ist min folgenderAveise zu orklai’eii. Westlieb
A’om Sandstreifen sind die WestAvinde, östliob Aon ibni die Ost-

Avinde am arbeitsfahigsten, sodass dér NordAvind an jenen Stellen

vorherrsehen kann, aa’o die Wirkung dór zAvei in entgegengesetzer

Eichtnng Avirkenden Winde parallisiert Avird. Das ist alsó die Er-
scheinung, die in dér Physik als Interferenz bekannt ist.

Áhnliche Interferenzerscheinungen sind bis jetzt A'on ande-

ren Gebieten noch nieht besebreiben Avorden. Wenn die iigyptische

Eegierung hier automatische Wind-Registrierapparatc aufstellen

Aviirde, Avürde sie dér Wiessenschaft Avirklich grosse Dienste leisten.

VII. Die Formen des sich frei beuegenden Sandes.

Die Form des an einer ganz freien und flachen Stelle ange-
hauften Sandhaufens Avechselt leiebt, sobald dér Sandhaufen A"om

Wind angegriffen wird. An dér dem Wind ausgesetzen Seite A\’er-

den allé Unebenheiten A’erebnet. An dér anderen Seite Averdeii die
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Unebenheiten durch den Sand, den dér Wind hingetrageu hat,

ausgeglichen. War dér Sandhaufen zu hoch, so verliert er von seiuer

Höhe. Eine kleinere Menge des Sandes wird von ihm durch den
Wind endgültig ahgetragen, Znm Sehlnss erlialt dér Sandhaufen
eine Form, die voni Wind nicht mehr heeinfhrsst Avird. Es Averden

höehstens die Masse noch A^erandert, indem ein AA'enig Sand durch
den Wind endgültig Aveitergetragen Avird. EA’entuell hringt dér

Wind A’on cinem anderen Haufen Avicder Sand hierher. Von dér

Luvseite Avird dér Sand allmahlich auf die Leeseite liinühergeAveh t.

EadiTrch hcAvegt sich dér Sandhaufen standig A'orAvarts, A'erandert

.iedoch seine Form nicht. Dicse Form stellt den Grundtyp dér Sand-
haufen dar. Sie Avird als Barehan hezcichnet. Die ganz regelmiissi-

gen Formen sind natürlich sehr selten.

Aus dem Schnee zusammengeAvechte Barcliane konnte ich am
Eis des Balaton heohachten. Einen A'on diesen zeigt Ahh. 33.

Die Gestalt eines Barchans von standiger Form kann theore-

tisch folgenderAveise gedeutet Averden. Es ist klar, dass dér Grund-
riss des Barchans zu einer Achse symmetrisch sein Avird, die paral-

lel mit dér Windrichtung ahlauft. Ausserdem niuss dér Grundriss
ZAvei mit dér Windrichtung parallelé Tangenten hesitzen. An dér
Luvseite sind natürlich keine Brechungspunkte und Inflexions-

punkte verhanden.

Ein Viertel Amm Avahrscheinlichen Grundriss des Sandhaufens
Avird in Ahh. 34 gezeigt. Wenn die Richtung des A'orherrsehanden
Windes AD ist und ini Punkte A dér Wind den Sand erreicht.

Avürde dér Sandkorn. Avenn keine Li;ft \mrhanden Avare, in dér Rich-
tung AB sich hcAA^egen. Infolge dér Strömung des Windes erreicht

aher die Masse nach einer tj Zeit nicht den Punkt B,, sondern C',,

iiacli 2t, Zeit den Punkt und lendlieh im C Piiidct iiimmt sie

AÚillig die Richtung des vorherrschenden Winden auf und hcAvegt

sich in dicsér Richtung Aveiter.

An dér Leeseite des Barchans liisst dér Wind die Sandkör-
ner fallen, die dórt dann eine möglichst steile Böschung hden,
dérén Grundriss eine Bogenform aufAA'cist, da die Sandkörner am
Fusse des Barchans am leichtesten zu hoAvegen sind, sodass sie

hier am schnellsten \mrAvartskoinmen. Die ührigen Sandkörner

müssen vöm Wind auch gohohen Averden. Am langsamsten hcAvegt

sich .iener Sandkorn, dér gerade an dér Leillinie des Liingsschnittes

des Barchans liegt.

Das Bild eines Aollkommenen Bai’chans zegt uns Ahh. 3.

Solche vollkommenen Barcliane sind in dér Natúr nur als Selten-

lieiten zu sehen. Ahnlichc Barcliane koinmen auch in dér Puszta

Aum Delihlát A’or (Ahh. 3(1).

Die Böschung des Sandhaufens hetragt höehstens 34—3.')".

nach SokoloAV höehstens 3(i—38'’. Auch er Aveist schon darauf Ilin.

Avie sehr dieser Wert hei den Forschern ühertriehcn Avird.
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l)ii‘ boidc'u sidu'llönnifít'ii TcmUí dós líarohans sind thooro-

tisch uiioudlioli laiifí. An diosoii Stollon wird vojii Barchan tatsiich-

lich standifí Satui weggowolit. Inrolfíodessou iiiiumt die (Jrösso dós

Barehaiis stamlifT ab, obne abor djiboi sohio idetilo Fönn zu vorli-

oron.

An jenen Stellen, \vo dór Sand íini Meeres- odor Flussnfor

znstandekoinint, ontstohen die Biirehane diireb die Zerííliodttrunji

dér Diinen. Die versehiedetien Entwiekhiníísíírade sind in dér l*nsz-

ta von Deliblát dentlieh zu erkennen, wie es aueb in den Abbildnn-
jíen 37 und 38 zu seben ist. Wenn dér Barehan seine vollkoininene

Fönn noeh niehí erreielit hat, koinint inaneliinal zwiselien den bei-

den Sieheln als Intorferenzerseheinnn}; eine Sandznmíe (Abl).38)

zuin ^'orsebein. Einige Barehane dér Fnsztii von Deliltlát habé ieb

geiniu anrgenoninien und gezeielinet (Abb. 40 und 41).

Infolge (les stiindigen selír lieftigen Windes werden die Biir-

eluine zu wahrhaftig siehelfönnigen Siindluinfen.

Wenn anf den Barehan oder die Dne ein Wind von seltener

Windrielitung wirkt, erseheint dér Kninz. Die Entstehuiig des

Kranzes wird in Abb. 42 gezeigt. Wirkt dieser Wind sebr lángé,

diinn niinmt dér Barehan oder die Diine eine entgegengesetzte
Fönn íin. (Abb. 43). Dér Sandhanfen wird unter Kranzltildung zu
einer Diine und die Zergliederung dér Dne l'iihrt dann zr Bil-

dung dér Barehane.

Die Dünen stehen nieht senkreeht zr Windriehtung. wenn
sie dér GeburtssUitte des Sandes noeh luihe Hegen, sondern paral-

lel mit (lem Ufer des iNIeeres oder des Flusses und drehen si(*h nur
íillmachlieh senkreeht zu dér Windriehtung, wenn sie inzwisehen
nieht in Barehane zergliedert Averdeii, wie dies in Al)b. 44 von dér

Puszta von Deliblát gezeigt Avird.

VIII. Die Beieegung und die Fornien des feilieeise

gehundenen Flugsandes.

Bis jetzt Avurden nur solehe Gebiete besjtroehen, avo dér Sand
sich ganz. frei beAvegen kann. Hier entstanden Tnormen, die meeha-
iiiseh zu deuten AAaren. Wenn altér dér Wind in seiner BeAvegung
gehindert Avird, dann entstehen sehr komjtliziertc Formen.

Hiiiter einem Stein oder Strauch háuft sich dér Sand an.

Früher iialmi mau an, dass aus dieseu Haufen Dünen entstehen.

Das ist aber nieht dér Fali. Diese Sandhaufen nehmen namlich an
Grösse nieht zu. Sie bleiben immer an derselben Stelle und beAve-

gen sich nieht.

Die grossen Flugsandanhaui ungeu kimen nie so vollkommen
gebunden sein, um Amm Winde an manehen Stellen doch nieht an-

gegriffen Averden zu könuen. Von diesen Stellen nimmt dér Wind
den Sand mit und lágert ihn dann an Avindgeschützten Stellen ab.

So entstehen mit dér Zeit Windfurehen. Dér ausgeAvehte Sand Avird



368 Prof. Eugen von Cholnoky

am Ende de'r Windfurchen wieder abgelagert. So kommeii die Gav-
üiaden zu standé. Diese Erschienimg wiid im Langsprofil in Abb.
45 gezeigt.

Dér Qiierschnittt dér Windfurche zeigt dasselbe Bild wie ein

F'lussbett.

Am Ende dér Windfurche wird dér Sand durcb den Wind
berausgeweht und dórt, wo dér Wind die Oberfláche verlasst und
sich in die Hbe erhebt, wieder abgelagert. Das ist derselbe Vor-
gang, Avie bei dér Bildung dér Kranze. Am Scheitel des Garmadas
setzt sich alsó die Windfurche fórt und die möglichst steile (34")

Büschung des Garmadas beginnt dann mit einer scharfen Kanté.

Die schönsten Windfurchen, die verschiedene Entwicklungs-
grade aufweisen, sind ebenfalls in dér Puszta von Deliblát zu sehen,

wie dies in den Abb. 46, 47 und 48 zu sehen ist.

Viele Windfurchen sind vöm Gras in dér Puszta von Deliblát

bereits granz bcwachsen. Diesen Fali zeigt uns Abb. 49. Hier findet

keine Deflation mehr statt. Die vöm Gras bewachsenen Windfur-

chen Hegen so dicht nebeneinander. dass die zwischen ihnen ablau-

fenden „Jardangs” schmale, mehrere Kilométer lángé Schanzen
bilden.

Das interessanteste Beispiel dér Windfurchen lieferete das

Gut des Grundbesitzers Budaházy bei Hajdusámson. Hier führte

cin Weg über einen hohen Jardang. Um dicse Unannehmlichkeit
zu beseitegen, wurde in den Jardang ein Weg eingeschnitten. lm
Einschnitt konnte dér Wind den Sand augreifeii, infolgendessen

cntstand in 3 Jahren eine 2 km lángé Windfurche, die mán nicht

mehr binden konnte. Das Ende dicsér máchtigen Eurehc ist in

Abb. 22 zu sehen.

Die Garmaden sind meistens sehr schwer in ihrer ganzen
Grösse zu fotografieren. Unter den Sandhaufcn von Kiskunhalas
fand ich .iedoch zwei kleinere Garmaden, die in Abb. 51 gezeigt

worden und die über die Garmaden im Ganzen ein gutes Bild gébén.

In Abb. 52 ist die Stirnböschung eines grossen Garmadas zu

sehen. Abb. 53 zeigt den Garmada einer lángén, jedoch nicht tiefen

Windfurche in dér Matkói-Puszta. Diese Fönn ist auch in Deutsch-
land oft beschrieben Avorden und zwar unter dem Namen Parabel-

Düne. Diese Bezcichnung ist ganz unrichtig, da die Leitlinie des

Garmadas oder dér Düne keine Parabel sein kann.

Unter dem ungarischen Kiima Avird dér Flugsand teihveise

durch die Pflanzendeckc gcbunden, sodass hier „Jardangs” und
Windfurchen zustande kommen können. Wenn zwei Windfurchen
einander sehr nahe Hegen, wird das dem Wind ausgesetzte Ende
<les zwischen ihnen liegendcn Jardangs vöm Wind angegriffen,

Avodurch solche Formen entstehen können, die sonst uur aus den

Wüsten bekannt sind. Einen. solchen Fali zeigt die Abb. 54. Die

Schichtung des aufgescblossenen Sandes kommt wiibrend dér Bil-

dung des Sandbaufens zustande.
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IX. Über Windkrausen.

Die Windkrausen werden nieistens als Wellen betraehtet. ob-

wolil sie nnr infolfíe Wellenbeweííun^ dér Luft enslehen. In Wahr-

heit sind sie als Interferenzerscheinunííen zu betrachten.

Manche, darnnter auch Cornish, nahinen an, dass durch das

Anwachsen dér Sandkransen die Dünen entstanden. Zwischen den

Kransen und den Dünen ííibt es aber keinen Überfíanfí. Die Masse
dér Sandkransen sind bestiinnit, sie liantíen von dér (Irösse und Be-

weíínniísfahiííkeit dér Sandkörner ab.

Die Entfernnnfí zwisehen den Kransen ist mit dein zweiten

Differentialquotienten des auf die Kransen senkreeht stehenden

Flaelienquersehnittes projjortional. Wo alsó das Terrain sieh erhebt,

ist die Entfernnnfí kleiner.

Die Sandkransen besitzen alsó bestiminte, inatheinatisch tíe-

nau formulierte Masse. Infolííondessen stellen sie andere Ersebei-

nungen dar als die Dünen.
Abb. 55 zeigt cinen Veríílich zwi.schen dér Entfernung dér

Sandkransen und dem zweiten Differentialquotieneu des Terrain-

schnittes. Die Übereinstiinniung lasst sieh hier deutlich erkennen,

obwohl sie noch nicht ganz genau ist, da die ^Mcssungen seinerzeit

noeh nicht mit dér nötigen Gcnauigkeit durchgeführt werden koun-
ten,

DIE VERSTEINERUNGEN DÉR OLIGOZAXSCHICHTEN ZWI-
SCHEN.DEX FLÜSSEX RIMA UXI) TARXA (XORDEXGARX.)

Von: Dr. Alexander Jaskó.*

^lit Figur 56 auf Seite 300 und mit Tafeln Vili—XIII.

Das zwischen den Flüssen Rima und Tárná liegende Gebiet

(siehe Taf. VIII.) war bisher geologisch ziemlich unerforscht. In den
Arbeiten von Paul (33), B ö c k h (10), und S c h a f a r z i k (72) fin-

den wir kurze Iliiiweisúngen über die Ablagerungen, welche sie

für Miozan hi elten.

Xach Bearbeitung seiner im letzten Jahr gosammelten Ver-
steinerungen kain dér Verfasser darauf, dass sie dem Oligozan an-

gehören. Dies wurde auch durch eine kvitische Bearbeitung des

Materials B ö c k h’s bestátigt. So lásst sieh die Schichtserie gut pa-

rallelisieren mit den Oligozanablagerungen dér benachbarten Gebie-

te. (Siehe Tabelle Xr. XIII.) Von untén naeh oben können wir die

Schichten folgenderweise einteilen:

1. Grauer Tón mit Avenig Museovit. Makrofauna sparlich:

Xueula cf. greppini Desh., Anisocardia quadrangula Koen. etc.

Maehtigkeit: 300 m.

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Ges. am
13. Xov. 1940.
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2. Glinmierig-sandiger Tón nnd harter, sandigev Tonmergel.
Maclitigkeit 27)0 m. Die Faima weist auf eine Sclilierfazies liiii:

Peeten (Eiitolium) corneum Sow. var. denudata Ess., Léda (Xucu-

lana) gracilis Desli., Lucina schloeubachi Koen., Brissopsis (Bris-

s'nia) otlnangeiisis Hoern. etc. (Siehe Tabella Nr. X.) Die IMikro-

l'auua ist in den beiden Sebiebten ziemlieb nbereinstiininend. Anf-
fallend ist, dass die Arten Miliolina nnd Claviilina szabói vollkoin-

nien feblen, vogegen Xodosaria, Cristellaria, Trnneatnlina, Xoni-

onina biinfig sind. (Siebe Tabella Xr. XI.)

3. Grobkörniger, konkretionenfübrender Sandstein mit Kvenz-
scbicbtnng. Fossilien sind nur an seltenen Stellán zu finden: Ostrea

sp., Peeten sp., Balanus cF. eoncavns Bronn, Turritella quadricana-

liculata Sandb., etc. (Siebe Tabella Nr. 1.) Sie weisen dcntlicb auF

eine Strandfazies bin. Maclitigkeit: 600 ni.

Die Scbicbtserie ist diskordant, mit allmiiblicben Übergiin-

gen. Dies dentet auf einen einheitlicben Sedimentations-Zykliis

(Stampien), dér im obersten Oligoziin mit einer Kegression endet.

Nacb dér saviseben Orogenpbase beginnt das Mioziin mit diskordant

iiberlagerndem terrestrisebem Sebotter, bnntem Tone und Ebyolitb-
tnff.

Pal'ionfologischer Teü.

í. Glimmeriger graner Tón des oheren Tínpcls.

Noclosorio (Dentalina) mgjzoni n. sp.

(Tafel IX. Fig. 21—22.)

Obwobl dicse Art sebr banfig vorkommt, ívnrdc docb kein

cinziges, vollkommen erbaltenes Exemplar gefiindcn. Die Art eriu-

uert an Nodosaria (Dcnt.) consobrina, bei dér jedocb die Anfaiigs-

kammer kleincr und nacb untén spitz ist. In dór Bcscbrcibnng von

Nodosaria consobrina wird sowobl von H a n t k c n (28,25) wie ancb

von D’O r 1) i g n y ('.52,49) bervorgehoben, dass die einzelnen Kam-
mern iimso liinger werden, desto mebr cnífernt sie von der Anfangs-

kammer Hegen. In einer Fignr von Hantken (Tafcl III, Fig. 10.5

wecbselt die Liinge der einzelnen Kammern nnregelmjissig. Dicseibe

Ersebeimmg tritt aiicb bei den meisten Individnen nnserí'r Art auf.

Sie sind meistens gerade^ stabförmig (Fig. 21.) oder sanft gebogen,

(Fig. 22.).

Tcxtul'tria carinata D'Orb n. var. nnicronata.

(Tafel IX. Fig. 23, 24, 2.5.)

Hiinfiger als der Typ tritt im Matéria! eine Varietiit von

Textubiria carinata anf. Die Varietiit nntersebeidet sicb von d(*r

Haniitform dadnreb, dass in der Mittc ibres Gebiiuses, in dei- Eicb-

Inng der kiirzeren Symmetrieacbsc eine stnmpfe Kanté al)Iiiuft. In

der Mittc der beiden Seitenteile liinft .je eine Vcrtiefnng. Die Sebale

ist alsó nicbt so flacb gebogen, ívie bei der Stammform in den



Dils Olifíozan zwiscluMi (lein Hiina nml 'rania 371

Fijíiuvn von H a n 1 k e n (2S, "l'.ilel \'ll, Fijí. S) und von d'O r 1) i íí n y

(a'i, Tafel Xl\', 32—34), somlern eekijí. Kin rnlerstdiied lie-

stelit aueh d irin, dass die Scdiildl'orni nnseri'r Varietiit breiter isi

als bei dér St.uninrorin. Die Varieliit slidit inxdi v(>rbiiltnisiniissití

(len rezenteii Kxeinplaren von Brady (12 p. XlBl, k’iíí. l Ki)

ain niielisten, besonders, wenn die Einselinürunjí nni di(‘ Mnnd-
ön'nniifí lu'traidilel wird.

2. Untcrkattischer sandifjer Tón.

(\ijclosoris iK’iczi Uninic.

(Synonyinik iin nnjíarisehen Text.)

(Tafel IX. Fiíí. , (i. 7.1

Das Gehause bildet eino fást fíanz re.iíelinassiíí kreisförini^íe

flaehe Sebeibe. Die nntere Seite ist nnrofíelinassifí, die obere Seite

sanft fíeboííen, in dér Mitte liept eine seichte Vertiefnnjí. Die zabl-

reichen septalen Laniellen Aveisen soAVohl in dér Liinjíe als aueh in

(ler Dieke verschicdene Masse auf und verineliren sieh ilirer radi-

alen Lafíe entspreehend naeli anssen. Die Septen werden von klei-

nen, dorniihnliehen Eidiebnnííen bedeekt. Fnter dér Lupe ist zn

erkennen, dass — Avie dies aueh bei den übriííen Fossilien 'in ^lale-

rial oft dér Fali ist — das Kalkinaterial des Skelettes teilweise b(>-

reits aufíi'elöst wnrcle (Fijí. 7b Yorkommen: Sa.i(')várkony (Fundort

Xr. 13). Ein zweitc's Exeinplar wnrde A'on T a s n ád i-K u b a e s k a

im Einschnitt dér Landstrasse ZAvisehen Bakti—Tamási <íesininielt.

Protidites «. (/en. seijnientota «. ftp.

(Tafel IX. Fiíí. 8—10. 5X A'críírössert,

Fig. 11 in Orifíinalgrösse.)

lm OligO'zan des Palóc-üebietes sind oft kleine Aveisse, laug-

liehe Körper zu fiúdén, die manchmal in einer grösscren Meiige

angeliauft sind. Sie sind meisteus zerdrückt und zerbroclien, a’Ou

eiuer unregelmassigeii Gestalt. Dér Durchmesser betragt meistens

etAva 1.5 mm. An ihrer Oberfláche sieht mán in A^erschiedener Ent-

fernung seichte Einschnürungen. Das langste Stück misst 60 mm.
An beiden Seiten dér dér Schiehtflache entlang flachgedrüekten

Exemplare líiuft je eine Furche ab, sodass dér Quersehnitt eine Bis-

cuitform auÍAveist (Fig. 9). Seltener ist dér Fali, dass das Exemplar
seukrecht zr Schichtung liegt, sodass dér Quersehnitt kreisförmig

ist (Fig. 8). lm Inneren ist ein Kánál A’orhanden, dér aber meistens

nur unter dér Lupe zu erkennen ist. Das Matéria! erscheint auf den

ersten Blick als Kalziumkarbonat, da es eine AA^eisse Farbe aufAveist.

Herr H. Meixner, Assistent am Wiener iXatiudiistorischen Mu-
seum, untersuchte das Matéria! dér Fossilien und teilte mir freund-

lieh mit, dass es aus kleicen Schüppehen besteht, die eine Grosso
A'on etAva 0.001 mm besitzen. Die Lichtbrechung ist kaum grösser

als beim Anisöl (n 1,55). Daraus ist zu schliessen, dass das Mate-
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rial aus abgebautem Glimmer oder einem Kaolinit abnlicheu IVIine-

ral besteht.

Aus diesem Grund ist es anzunehmen, dass Avir es hier uur
mit einer steinkernahnlichen Ausfüllung zu tun habén, wáhrend
das Matéria! aufgelöst wurde. Die Struktur dieser Reste erinnert
am meisten an eine Serpuliden-Art (26, 68). Röhren von ahnlicher
Gestalt und Grösse Avurden von RoA^ereto aus deni Eozan unter
dem Namen Protula vincenti angeführt (69, p. 48. T. IV Fig. 23

a—h). Die aus dem Pliozan beschriebene Art P. isseli ist etAvas

grösser als unsere Exemplare.

Da diese eigentümliclien Reste haufig und AA^eitA-erbi’eitet A'or-

kommen, können sie als „Leitfossilien” des Oligozáns ini Palóc-

Gebiet betrachtet Averden. Ursprung und systematisehe Stellung

dér Reste Avar jedoch noch nicht mit voller Sicherheit festzustellen.

CuspicJaria (Neaerea) noszkyi n. sp.

(Tafel IX. Fig. 12, 2X A'ergrössert.)

Die Sehale ist vorne gcAvölbt und elliptisch. Dér Wirbel biegt

sieh nur ein Avenig naeh hinten. Die Sehale AAÚrd von A^oneinander A\’ei-

ter entfernt stehenden ZuAvachslinien skulpturiert. Dér hintere Teil

ist glatt und schmal verlaiigert. Die beiden Schalenpartien AA’erden

Amneinander durch eine A^om Wirbel auslaufende Furehe getrennt.

Nahe steht unserem Exemplar die Art C. praecuspidata von Gillet
undThcobald, bei Avelcher jedoch dér Wirbel höher und dér Hin-
terteil kürzer ist. Noch náher steht ihm C. sulcata Noszky non
Ilofm. (50, p, 66.)An meinein Stück ist aber dér A^erlangerte Hinterteil

schmaler und dér Unterrand mehr gebogen. Von dieser Art liegt

uns nur ein Steinkern vor, dér nördlich dér Kis-puszta A'on Harmac,
A"om Fundort 25. am Dona-tet gesainmelt Avurde. Die Ilöhe betriigt

5 mm, die Lángé 11 mm.

Pecten (Entolmm) corneum Sou\ var denudata Peuss.

(Tafel IX. Fig. 1, 2, 3 nat. Gr.)

(Synonyraik irn ungarischen Text.)

Diese Fönn spielt im Oligozan des Palóc-Gcbietcs sozusagcn

die Rolle eines Leitfossils. Ilire systematisehe Stelle A\'ar jedoch

bis jetzt ziemlich unklar.

Hugó v. D ö c k h, dér dem oligozanen Schlier im Palóc-Gebiet

ein jüng,cres Altér zuschrieb, Avollte Pecten denudatus und Psendamus-
sium obiongum zusarninenzichen. Pseudamussium oblonguin (in neue-

rer Zeit als Entolium obiongum R. Phil. bekannt) erschoint orst im
Mittelmiozan, Aviihrend Pecten denudatus (in neuerer Zeit Pecten

(Entolium) ctirneum Soav. A’ar. denudata Reuss) bereits im Ober-

oligo/an auftritt.
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Noszky wies iiu Jalire 1920 auf dicsen slratiKnaphiscIicn

Jrrtuni hin ( iS) und crwahntc, dass dicse haufiíí vorkoininende IVe-

tiui-Art mit íírösstcr Wahrsclieinlichkeit mit l’ccten tEntolium) c:n-

ncum var. dcnndata identisch ist. Dicse Annahme von N o s /. k y

kaim (Inrch 1‘oliícmlc Daten iintcrstützt wcrdcn.

Die Ahnlichkeit zwisclicn dicsen beiden Arten ist tatsaehlieh

sehr gross. Wiihrend aber l’eeten U'bitolinm) eornenm var. demulata

l'ast giinzlich kreisrund ist und böelistens nur einzelne K-xemplare

cin wenig asymmetriseli erselieinen, ist l’seudamussium oblongnm

entlang einer Symmetiúaebse. die vöm Wirbel naeli untén abliiuft.

verlangert. Innen ist I’eeten deniid. var. corn. glatt, liöelistens unter

dér Lupe erselieinen feine radiale Streilen. Demgegeniiber weist

Kntolium oblongnm eine kraftiger entwiekelte Skulptur auf.

Weder nieine Kxemplare noeh die Abbildungen auslandiseher

Keste stimmeli mit den Figuron von B ö e k h iiberein, da an letzte-

ren sowolil die radiale Berippnng wie aiieh die Wölbung dér Seliab*

kriiftiger ersclieint, weshalb sie eigentlieli F'ormen darstellen, in

(lenen die Merkmale dér beiden Arten vereint sind. (Das Innere

von einzelnen Fxemplaren des B ö e k h’selien ^laterials lásst die Strcú-

fen tatsaehlieb genau erkennen.)

Ein Vergleich meiner oligozanen Fossilien mit den korínén

des miozaneii Sehliers, darunter den Originalen von Renss aus

AV i e 1 i c k a, im Wiener Natnrhistorischen Museum, fübrte zu dem

Kesnltat, dass die Formen von beiden Fundorten sehr gnt überein-

stiinmen. Dér Untersebied besteht nur darin, dass meine Exemplare

etwas grösser sind und unter ihnen die asyrninetrisehen Formen
hauiiger vorkommen.

Vorkoinmen: Szt.-Domonkos (Nr. 1), Tipászó-tanya (Xr. 3),

Tartalóca-tanya (Nr. 7), Köalja-Berg von Sajóvárkony (Nr. 9), im

Tale zwisehen Szöllötetö und Piskor-f (Nr. 13), Velkenye (Nr. 14,

17), Nándor-pnszta (Nr. 21), Jene (Nr. 22) und Harmac (Nr. 26).

T a s n á d i-K u b a c s k a saminelte diese Art in Szutor, Böckb in

Csíz ein.

DIE MAGENSTEINE DÉR TETRAONIDEN A^OM MINERO-
PETROGRAPHISCHEN STANDPUNKT.

Mit 57—58 Figuren auf Seiten 322—329.

Von: Dr. E. Lengyel.

Ausziig. Dér Autor gibt die Ergebnisse dér Untersuchung
des Muskelmagens von 150 Exemplaren dér Tetraoniden in Bezug
auf ihre Magensteine kund. Die Anzahl dér Magensteine andert

sich je nach Art und Geschlecht. Bei maskulinen Exemplaren sind

1940.

Vorgertagen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Ges. ani 6. Marz.
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I

sic {íewöhnlieh zahlrcicher uud grösser. Dér DurchschnittsAvert bei

Tetrao urogallus 289, bei Lyrurus tetrix 140, bei Tetrastes bonasia
()8 Stücke. Die Grösse dér Gastrolitlien schwankt zwisehen 2—15 luin.

Die ííröberen Körner sirid eckig, die kleinen habén sicb perlenartig

al)gei'undet.

Dér Verí'asser schafit eine taljellarische Ül)ersihet dér V(>r-

leilnng dér Magensteine naeh Zahl nnd Jahreszeit. Demnach sind

zwei verschiedeue Hauptperodien zu uuterscheiden: die Winterpe-
liode, die reieh an Magenslein uud die Sommer-Herbstperiode, die

uiagensteimuiu zu ueuneu ist. Die Greuze scliAvankt je nach Ge-

schlecht und Altér. Wahrend .sich die Vögel iin Früh.ialír gelegeut-

lieh uahreu, uehmen sie im Winter uotgedruugeu, was sie fiúdén.

Dér Autor stellt fest, dass es ein gewisses Durchsehuittsmass

und Zahl dér Gastrolithen gibt, die dér luuskulöse INlageu dér Vö-
gel uicht überschreitet. Er spricht dauu ilber deu Meehaiiisiuus

dér Abuützuug uud über die Miueralieii, die dicsen Prozoss beför-

deiu. Dér grösste Teil dér Magensteine bestcht aus Quarzvarietaten

uiivl ihrei' Haufigkeit nach aueiuandergereilit aus: Qiwr:>, Qiiarzil,

H ijdroquarzit, Jaspis, Opal uud Achat. Seltenere Miueralieii: Fídds-

p'it, Apafit, Topas uud Gránát. Von deu Gesteiueu koiumen haupt-

sachlich: Gránit, Gneis, KristalliniscJie Schiefer, Sfandsfsinyiuw.tix-

teii, verschiedeue Andesittypen uud Bhyolithiuti'n vor.

Selbst Aveuii aueh ausser deu Silikaten audere .Miuerale iui

Muskeliuagen vorhanden waren, wurdeii dicse schuell abgeuützt,

abgeruudet oder uiiter dem Einfluss dér Mageusiiure aiifgelöst.

Audi Abuützuiigsversuche machte dér Verfas.ser uuler Aii-

weiidung dér elektrischeu Korund-Scheibe. Das Verhalluis zwisehen

dér Rotationszabl (r) dér Sebeibe und dér Miueralhiirte (h) ergibt

(hm Index dér Abuützuug:
r

17
Dér Autor sehliesst feriier aus deu Mageusteineu auT das G(>

birge, das als Sauiiuluugsort in Betraebt kouiuit. Die monoton áuf-

gí'bauteu Gebirge drüeken ihre Cbarakteristik deui Gastrolitbin-

balt aus. Bei Crauitgebirgeu koiuiueu regeluuissig ebarakterist i-

sdie Granitípiarze, bei Saudsteingebirgím nur rotc'r oder grauer

Saiidsteimpiarz in Frage. dedes líocbgebirge ;ils aiu'b Jede*

Flussbett ist sofcrii es viel Gesteiusiuaterial euthült, zr Aufuahiue

von Magensteiueu geeiguet. Wenu aueh dereii Aufuahuie zu .jeder

rialireszeit luöglieli ist, so gesehiebt sie wabrsebeiulieb lueist iui

Sounuer odei- Jlerbst. Wenu die Verw(‘sung dér Vc'getatiou eiu-

tritt, so kounneu harte Saunm, iui Winter Aste und Kuospeu an

die. Beibe.

Zuiu Sebluss des Vortrags kouumm biolopische Folgeruugen:

1. Die uiiuero-petrograpbiselien Futei'suebungeu zeigen, dass

in deu •Muskeliuagen dér Tetraoiiiden indifferentes Gesteiusiiiaterial

gelangl. das lanqe Zeit liiiidiireh seiiie Mabltiitigkeit verrieblc'l.
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*2. l)i(' Ma^oiistoim* siiul iiiclit l’rmlukto dós ^^ulalls, sondorn

ihro ZusainincMisotzumí wird von atavistisolion Instinktcn {íeleitot

hói dór Auswahl dór (lostoino. Dór VoííoI fülilt instinktiv dió hol-

lón, {ílasartifíon, widorstandsriihijíon Dostonisköniohon, hanptsaoti-

lioli dió Silikato.

3. Dió V'öííol wandorn nioht in l'orno, l'roindo (lojiondon (last-

rolillion anl'znnohinon, donn jodos Baohhott onlhjilt kiosolsanrohal-

( i}ío (iostointriiininor.

4. Ans (lom Korninass dór Gastrolithon ist l'í'stznstollon, dass

iin Mnskolniafíon koino kloinoron Mmíolsloino als 1-2 mm vorliamhm

sind. Iliron Anstritt romolt dió Maííonrnnskolositiit antomatiscli.

Dór Wo{í l'iir die foinslon Körnor ist immor offon und dioso ontfer-

non sieli naoh und naoh. In domsolhon VorhUltnis ííosohiohl dió

zoitwoisiíío Ersatzanfnahmo. Dór Mnskolmaííon dór Totraonidon hat

niimlioh dió Fiihiííkoit dió Gastrolithon zu sortioron. Dió kloimm

Körnohon líolaufíon mit dór Nahrnuíí woitor und kommon mit dóm
Xahrnnfísrost horans.

Dió Vögol s|)üron alsó instinktiv dió Ersatznotwondiííkoit <h'r

MafíPiií'toino und sió rindon immor im {írobkörnifíon Trümmor dós

ITooIifíobirgos das harto, widerstandsfahifío Gostonmatorial.

5. Dió Gastrolithon bleibon anssorordontlieh laiiíío Zoit im
Mnskolmaííon, bis sió znr Grosso von 2 mm vormindort sind und

ihnon dió ^'oííelmaííontiitifíkoit dón Abfíaiiíí síostattot.

rORDlEKrrETXSCHLÜSSE T^r AMPHIBOL-AXDESTT AT^S DEH
GEGEXD VON PTLISiSlARÓT.

^’on : í)r. Mnrin Szíics*

Mit h iíínron 9—63 anf Soiton 332—33á.

Cordieriteinsohlüsso sind bishor schon ans vorsehiodonon Toi-

len Eugarns, selbst auoh aus dór Gegend Von Pilismarót (im sog.

DonaiiAvinkol-Gobirgel bekannt. Unser Fnnd abor ein linsorlormi-

gor, blaiílichgrauor Einschlussblook von otwa 45—50 om Lango und
nngofabr von 25 om Broite, zeigto sioh für cingohondore Untor-

snchungen bosondors gooignot. Das ('inschliossondo Gesíein ist cin

veilchengrauer ziemlicb \"erandorter Amphibolandesit, dér sich ans
Bestandteilen znsaniinensetzt : 46% Grundmasse, 38% Plagioklas,

6 % Amphibol, 3 % P\ roxen, 6 % Erz und 1 % Vorwittornngspro-

dnkte.

Dór Einschlnss („Cordeirtgncis") selbst zoigt ciné IMischí'ar-

bung, bestehend ans blaulichgranen und hellbraunen Streifen, deren

Breite zwischen 1—12 mm sehwankt. Dicse Farbonverschiedenheit

wird von den vorhcrrschenden IMineralion in den einzelncn Streifen

bostimmt. Die cordioritreichen Streifen sind grau, bzw. blanliehgran

* Vorgetragen in dér Faelisitzung dér Fngarischoii Geologisehoii

Gesellschaft am 4. Dez. 1940.
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gefarbt, die pyroxenreicheii braun bis rötlichbrauu, die limouit-

reichen rostbraun.

Die mikroskopische Untersuebung ergibt ein sehr abweehsluiig-

reiches Bild. Die Struktur ist im Allgemeinen als eiue granoblasti-

sche zu bezeichnen; es kommeii .iedoch auch andere Strukturgattuii-

gen vor, z. B. typische Hornsteinstruktur, porphyroblastische Strn-

ktur (bei deu an Titanaugit reichen Partién) fibroblastische Stru-

ktur (bei deii sillimanitreichen Partién),. Mán findot aueh sehr schö-

ne Beispiele für die Siebenstruktur, wo entweder femische Bestand-

teile von Feldspaten oder Cordierit mid Feldspat von Angiten einge-

sehlossen werden.

Unter den versehiedenen Mineralien des Einschlusses ist dér

Plagioklas dér bedentendste Gemengteil. Orthoklas und Mikrolin
kommen nur in kleinen Mengen vor. Weitere Bestandteile sind:

Cordierit, Titanaugit, Angit, Sillimanit, Quarz, Trydimit, Gránát,

Magnetit, Ilmenit, Titaneisenglimmer, Apátit und Zirkon.

Die eingehende Untersuhcuhng des Einschlusses lasst folgemle

allgemeinei’e Schlüsse zu:

Die schichtenartige Struktur des Einschlusses ist auf di(‘

Fnterschiede in dér Zusammensetzung des ursprünglichen Sedi-

ments zurückführen.

Die Bildungfolge dér Gemengteile ist, wie folgt: Magnetit,

Apátit, Spinell, Titanaugit, Titanit, Ilmenit und Titaneisenglimmer,

Plagioklas und Cordierit, Orthoklas, Sillimanit, Quarz.

Die untergeordnete Rolle des Quarzes ist ein Beweis dafür,

dass dér Gcsteineinschluss kieselsaurearm war; es konnte daher

weder ein Sandstein, noch ein Sand vorgelegen habén.

Die im Einschluss vor,kommen den Mineralien iveisen darauf

hin, dass das Ausgangsmaterial des Einschlüsses im vorliegenden

Falle ein kalkhaltiger Tón war.

Die Tatsache, dasá Cordieriteinschlüsse in versehiedenen Ge-

birgen Ungarns vorkommen, zeigt, dass wahrend des Aufdringens

des Andesitmagmas öfters fremde Gesteinsubstanzeu aufgenommen
worden sind.
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Jaskö- A Rima és Tárná közötti oligocén. Das Oligoziin zwisciien dcm Kima und Taroa.

A glaukonltos homokk kövületei a Domonkos-BorsodDádasdl országút bevágásából. Dic Fossillen des glaukonílhaltlgen

Sandsteins aus dem Einschnilte dcr Landstraese Domonkos-Borsodiiádasd.
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Jaskó : A Rima és Tárná közötti ollgocén. Das Oligozön zwlschen dem Rima und Tama.
Pecten corneum Sow. var. donudata Rss.-el jellemzett homokos agyag makrofaunája.

Dle Makrofaiina dea durcb Pecten corneum Sow. var. denudata Reusa. charakterisierten sandlgen Tones.
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Coelenterata;
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2.
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Schizaster sp.
-

3.
Brissopsis (Brissoma) cír. otlnangensis

Hoeme.s.

4
Vermes:

ProtuHtes n. geu. segmanlala n sp.

5.
Lamellibrancblata

:

Nucula cfr. comta Goldf +
6. ., . greppinl Desh. ? 4 X

7. . piljgera Sandb. + + V X

8. Nucullna ovális Wood. + + - -
9 Léda perovalis Koen. 4- X

10. Léda (Nuculana) gracilis Desb. + 4 4 + + X 4 X

n. Léda (Lembulus) uiiticeplicata t. Kolh. 4 -r 4

12. Crassatella bronnii Merian 4- + + + +

13. Spaniodou nitidus Ras. 4- X

14. ? ScintUla ambigiia Desh. 4

15.

löT

Diplodonta remilata Lamk. + X

Cryptodon unicarinatus Nysi. + 4- 4-

17. Lucina gracilis Nyst. + ? + + 4
18. . schloenbachi Koen. 4- 4 4
19 Phacoides dauzenbergl Cossm. + X
20. Cardium sluderi Mayer. + 4 X

21. Laevicardium cir. seobinula Mértan. + + + X 4

22. Venus kickxii Nyst. t T

23. Cyllierea delatn v. Koen. + t X X

24. Donax cfr. fuucardi Desh. X

25. Tellína nystü Desh. -1- + + 4- 4 4 + 4

2Ö. cfr. praeposlera Koen. -1- -1- 4 + X

27. . . (ransversa Desh. 4

28
.. (Maeoma) clliptica Brocli vnr

ottnangensis Horn. >

29. Teliina (Acrophagia) faba Saod . 4 4- .

30.

31.

.. (ElliptotelHna) tellinella Lamk. + f

Psamobia sandbergcri Desh. + 4 4

32. Lutrarla sp. V 4 4-

33. Plioladomya sp. +

34. Aiiulina sp.

35. 3'hracia nysti Koen. + + + 4
36. Cuspiduria sp. *

37. Corhula str. subpHum d'Darb. -1- 4- ? ? 2 4 + 4 4- X

38 Lima sp. 4

39.
Pecten (Cntoliumj corneum Sow. var.

demidata Ueuss. + 4- 4

Scaphupoda

:

Uentallum ? cfr. sandbergl Bos(| + 4- + +

4,.
Oastropoda

:

Troclius trochlcaris Snndb

42. Cyciostrema elalum Koen. + + 4

43. Cassis sp. ? 4

44. Fusus sp. X

45. Bulla sp. 4
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•Inakö A Rima és Tárná közötti ollgocén. — Dús Oligozun zwischen tlcm Rima und Túrna.

A Rima és Tartm közötti oliKucén mikro(aunA]a. !)lc ollRozane Mikrofauna zwischen dem Rima und Tárná
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1

s !S

Sí f3

t. Cornusnira nolvglra Ras. f ) + + r < 4

2. HnnloDliragmium acutidorsatum Hanlk. + r

3. latidorsntum Born. + + + p r 4

4. Textniarla oarinnta d'Orb. + r + + -1-
* + +

5.
d’Orb n. var.

mucronata
t r r r r r + '

6. Clavulina commnnis d'Orb. r
4

*

7. Virgulina scbrcibersiaiia Czi. P P + + 4 t

*

8.

10.

Bolivina bcvrlchl Rss r r +
1

* + 4

„ punciata d'Orb. r + + + +

Cassidulina clr. laevigala d'Orb. P

II. Lacena atl. acuticosla Rss. +

12. „ sulcata W. J. P 4 P
* r r

13. Nodosarla lateiugata GUmb. + 1 + r

14. alt. Dvrula d'Orb. - t r •

IS. „ aft. vertebrslis Bal-scli.
r

16. ., tnentalina) communis d'Orb. 4 r

17. H í _ 1 consobrina d'Orb. 4 r 4 '

18. » ( 1 exllis Neueeb. P
+ 4 t 4 r r +

19. . ( . ) Dtebeia Rss. r

20. ( .. ) acuta d'Orb * -1-
P + r

21. M t i cfr soluta Rss -1- + 4

22. .. t .. I maizoni n. sd. 4 r 4

23. Flabellina alf. lonesi Karr.

24. Marglnullna behml Rsa + . 4 -t- P 4
4- +

ZS. . vlabra d'Orb + 4 + 4

26. Vagloulíaa lineáris Monti.

••7 Cristollaria arcuata d'Orb. P 4 , + 4 I r

28. arliculata Rss 4 4 +

29 . íRobulInal calcar d'Orb. -1- + p P P 4

30 R f .. 1 denauDerata Rss. + P P 4 p r r 4 4 4 r 4-

31 > ( . I incomnta Rss. P + 4 r

.32 I .. 1 clr. ioornata Gümb. -t-
-1-

j. 4 r r P 4' 4 4 4

.3.3 .. { - I clr. cultrsta Monti. + 4 4 .
1

h 4 r

34 . ( • I navarroensis PlUm 4

3.S. ( . 1 rsdiata Bronn. . r

.30 . ( .. 1 clr. rotulata Lám. + -1- + 4 P 4

37. .. ( . 1 vortex F. M. 4 P 4 r r r

38. GuttuHnu austrlaca d'Orb. + r P 4

.39, Pol-vmorphina clr. thouini d'Orb. P P r

40. Uvigarlna pygmaea d'Orb. . + . . . + f 4 4 r

«.

Globlgcrioa butloides d'Orb . 4 4 4 + r -t r + 4 r

„ . d'Orb. var.

triloba Rss.
* • + -

4 t

*

43 Pullenla sphaeroldes d’Orb. -f -t- r 4 + 4 4 4 r 4- 4 r r r +
r r

44. II quingucloba Rss. -t- 4 r + + + 4 + r r r

"p
4S. Sphaeroidina bulloides d'Orb. 4 4 r r

40. Dlscorbina rosacca d'Orb r -t- p ? r r

47 TniDcatuIiua coatata Hanlk. + + -h
+ -f 4 + + 4

48. . cl. criptomphala Rss. -1 + t -t-
-i- r r

49- . elongata d'Orb.
r

50. .. osnabruggcnsis Rss. -1-
-1- 1 r t + 4 +

51. .. propinqua Rss. • + + . -t + + • + 4 4 4- + + 4-
i r

52, „ tenella Itss. r

53. . ungoriana d'Orb. + + 4- -1- • • -1- -1- 1- + r

54. I. wnellerstorli Schwag + + -1- r

55. Heterolepa duiemplei d'Orb. + + + 4 4 4 4 4 4 4 4 + 4 + 4 4-

56. Anonmllna cl. coronata ilon. r

57. PulvlnuUna cl. orblcularis Terq. r

58. Rotalla soldanll d'Orb. + • 4 4- T r r r P r r r

59. Nonionina communis d'Orb. + + r r

60. n umblUcatula Montagu -1- -1 + 4 r
• + + + r r 4 4 4- + 4 -4- -4

61. Folystomella crlspa Linn. r r r r + + r + r

62 „ macotla F. M. + + 4 + r

41 38 33 15 33 .39 36 12 25 33 18 6 15 15 7 9 14 11 5 14 16 17 24 8 14 8 5 16 17

Ostracodák I + r 4 + t r + + -4

Spongla tOk r r 4 r r

Fchinoidea tüskék + r + + r + + 4 r

Bryozoa sp r r
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Jaekó S. ; A Rima éa Tárná közötti oligocén. DIe OllgozánachlBcbteo zwiachen dem Rima und Tárná.

Die Schichtserien dea oberungaríachen OUgozöntroges.

Altér

Has Geblet zwischcn

(lem Rima und Tárná.

(Jaskö 1940.)

Ipoly-Becken, Cserhát.

(Ferenczi-Horusitzky

1935)

Mátrn-Gebirge.

(Noszky 1927.)

Unigebung von Bükk-

szék. (Schréter 1937,

Majzon 1939.)

Kohlengebiet in

den Komitaten

Borsod und Heves.

(Vadász 1929.)

SUdscIte des Bükk-

gebirges.

(Schréter 1934.)

Untermediterran.
í

KotilenfiUireude Sdiiclit-

serie.

Hhyollthlufl. terrealri-

scher bunter Tón und

Schotter.

KohlenfUlirende Schichiserle.

Ostreen und Ano- Rliyolllbutr,

mién tuhrender
,

terrestrtsclier

Sand und sandt* . bunter Tón
ger Tón. und Schotter.

KoblentUlirende

Schichtserle.

Rhyolithtulí, ter-

reatrisclier, bunter

Tón, Schotter.

Kohlenlübrendc

Schlchtserie

Kliyolithtutt, ter-

restrlscher, bunter

Tón, Schotter

Kohlentührende

Schlchtserie.

Rhyolithtutr. tér-

restrischer. bunter

Tón und Schotter.

Rhyolitlltutf, ter-

restrischer, bunter

Tón und Schotter

Dlakordanz. Diekordanz ? IMskordanz. Diskordanz. Diskordanz Diskordanz.

Oberollgozün.

Kreuzgeachtcliteler

Grobsandelein mit Kon-
kretlonen. 600 m mücli-

tíR-

Cyrenen'Sandstein mit Kohlén-

spuren.

Kreuzgescbichtcter Grobsandstein

mit Konkretluncii.

Ostreen und Ano-

mienlührender Sand
und Konglomerat

Kreuzgeschichtet mit

Konkrelionen. .
Kreuzgcschichteter

Grobsaiid und Sand-

Kreiizgeschicliteter

Grobsandstein,

Sand.

Sand und sandiger

Tón.

Mcrgeliger Sandatein

und sandlger Tón
(Schlier) mit Pederi

corncuin var. denudiita.

250 m müchtig.

Sandiger Tón (Schlier) mit

Pecten corneum var. denudatn.

Schlierúhnii-

Cher sandiger

/"
sicin.

Mergeliger Sandstein

Grauer. tonlger

Sand mit Pecten

corneum vnr. denudata.

-.---'Sandiger.

schicferíger

Tón.

Milleloligozöii
Foraminileren-Ton. dér

an Makrotauna arm tat.

Milioliden sowie Cla-

vullna szabói lehlen.

300 m miichtig.

Fornmintferen-Ton. arm an .Mak-

rotauna, ClavuUnu szabói

tehll. Erdgasspuren.

Foramlniloren-

(Kisceller) Tón
mit Cluvulina szabói

und Parvamussium
broniii, mit zwi-

scbenlagerten Ande-

sittuírsciilchten.

Olspuren.

1
a

S

Blúulichgrauer Ton-

mergel ohne MiiioHnen.

Mnnganhaltiger Tón.

Foraminileren-Ton mit

MilioHuen, Clavulina

szabói und Parvamus.«l-

um bronni und mit

zwischengeingerten

olhaliigen Andesitturt-

schicbten

Foraminileren-Ton,

240 m miichlig.
Foraminiteren-Ton mit

manganhaltigen
~ Schicbten und mit

*5 Clavulina szabói und

g Pnrvamussium bronni.

g
Sandstein und Konglo-

g
merat. Erdpeclispuren.

Diskordanz ’’

ünterollgozöii. Sandstein und Konglomerat.

Nummulitenkalkstelii.

Sandstein, Biolit-

ADipliibolandesU.

(Eoziin ?)

Lltliothamnieukalkslein.

40 m maclUig.

Lilholbamolen und

Nummulinen-Kalkslein.

(Eozün '’)

Toninergel. Kulkmer-

gcl, kleseliger

Schleler.
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Jaskó: A Rima és Tárná közötti oligocén. Dae Oligozilo zwiacheQ dem Rima und Tárná.
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