
LXXVII. KÖTET. 1947. 1-12. FÜZET.

FÖLDTANI KÖZLÖNY
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE HONGRIE
BULLETIN OF THE HUNGÁRIÁN GEOLOGICAL SOCIETY
EMETEHL BEHrEPCKOTO rEOAOrHHECKOrO OEIRECTBA

GEOLOGISCHE MITTEILUNGEN

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
FOLYÓIRATA

ÉS

AZ ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET
HIVATALOS KÖZLÖNYE

* “F •

'

BUDAPEST, 1948.

KIADJA A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT CÍME:

BUDAPEST, VIII. KÉR., MZEU M-K Ö R Ü T 4/a SZÁM.



FÖLDTANI KÖZLÖNY
LXXVII. KÖTET 1947 1 — 1 2. FÜZET

MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT
SZERKESZTSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
BUDAPEST. VIII., MÚZEUM =KÖRÚT 4/A

113
TARTALOM:

Csajághy G.: I. Liffa A.

Gaál I.: Pleisztocén emlscsoportok váltakozásáról és az interstadiáli-

sokról 75— 82

Jaskó S.: Lepusztulás és üledékfelhalmozódás Magyarországon a kaino-

zoikumban 26—36
Erosion and sedimentation in the Hungárián Basin during the

Kainozoic Éra 36—38

Káposztás P.: Üjabb adatok a csapás-dlés feladataihoz 3— 11

Liffa A. és Csajághy G.: Az ungvárit (klóropál) újabb elfordulása 38—43

Scheffér V.: A hegyes vidékeken végzett graviméteres mérések magas-

sági korrekcióiról 12—21

Elevation corrections of gravity meter surveys executed in moun-
tainous regions . . .• 1 21— 26

Schréter Z.: A Lápos-hegység északnyugati részéhez csatlakozó har-

madkori dombvidék földtani viszonyai 49— 74

Geologische Verháltnisse tertiáren Hügellandes anschliessend an

den NW-lichen Teil des Lápos-Gebirges 74—75

Sztrókay K.: Tremolit a Preluka-hegység kristályos mészkövébl .... 43—47

Uber das Vorkommen des Tremolits in Karbonatgestein des

Prelukaer Kristallinen Massivs . 47— 48

Irodalom — Reviews 80—82

Társulati ügyek 83— 86

A magyar földtani és ásvány-kzettani szákirodalom jegyzéke„ 1940—
1947 87—108

Bibliography of the Hungárián geological-, mineralogical- and petro-

graphicál Literature. 1940—1947 87—108



Leltári szám & &/'(. a
Anyag-s^.r.cc'-s

A Magyarhoni Földtani Társulat mély megilletdéssel

jelenti, hogy

DR. VITÁLIS ISTVÁN

egyetemi tanár, a Társulat tiszteleti tagja, volt elnöke, alapító

tagja, 1902 óta rendes tagja, aki élete utolsó napjáig is élén-

ken résztvett a Társulat szellemi életében, 1947. november
9-én, 77 éves korában hosszú és hsies szenvedés után meghalt.

Az elhúnytban a Társulat olyan tagját vesztette el, aki-

nek emlékezetében ott éltek a fenyvesekkel borított hegyeink

ércei, a hazai síkföld mélyén rejtz drága kincs, a kszén
elfordulási viszonyai, az egykori szerves Élet maradványai

nak érdekes sora. a vulkáni kzetek változatai.

Nagy tudását közkinccsé tette: bányamérnökök nemzedé-

keit látta el megfelel ismeretekkel és sokezer munkás meg-
élhetését biztosította sikeres javaslatai alapjain feltárt termé-

szeti kincsek révén.

A Társulat életében különösen értékes volt élete vége,

mikor tekintélyével és szívével mindent elkövetett, hogy a jó

munka, záloga: a megértés és együttmködés minél teljesebb

legyen.

Élete nem volt hiábavaló, a mindig tevékeny, a termé-

szetet szeret geológus, a kutatásokat szeret tudós és a

gyakorlati érzékkel bíró bányász ellentétes tulajdonságait

egyesít személye példa és mert élete sikeres és értékes volt,

egyúttal vigasz.

Küzd munkás személye érje el a végcélt: a békét!

A Magyarhoni Földtani Társulat mindig elismeréssel és

tisztelettel rzi: emlékét!

Budapest, 1947. november hó.

Az elnökség.
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Összefoglalás: Szerz az eddig ismert ú. n. Höfer-féle képlet helyett

a telep és sík metszvonalára vonatkozólag a

tgP= tg

S

sin a

sin

új összefüggést vezeti le, mely a metsz sík legáltalánosabb fekvése

mellett is lehetvé teszi a metszésvonal helyzetének egyszer számítással

való meghatározását.

Summary: The auther deduces instead of the up to now known
Höfer-formula the knew connection referring to the sector-line qf

terain and pláne

„ .. sin «
tg P = tgD

sin y

which makes the most generál situation of the sector pláne beside the

definition of the sector-line by the way of a simple calculation feasible.

* * *

A földtan elméleti és gyakorlati mvelése során igen gyakran el-
forduló föladat: földtani szelvény szerkesztése.

A szelvényben bizonyos vonalakat kell megszerkeszteni, melyek a

térszínnek és az alatta fekv rétegeknek, továbbá a szelvénysíknak

metszvonalai. A földtani szelvény tehát síkok, illetve felületek metsz-
vonalait ábrázolja a szelvény függleges síkjában.

A szelvény síkja függleges. Iránya lehet a rétegösszlet csapására

merleges, vagy attól tetszés szerinti szögben eltér.

A szelvény szerkesztéséhez, mért vagy számított adatok szükségesek.

Ha a szelvény síkja merleges a csapás irányára, úgy a szelvényben

a közvetlenül megmért valódi dlés adatait rajzoljuk be.' Másirányú
szelvénysík esetén a rétegnek a szelvénybe berajzolandó dlésszögét a
mért valódi dlésszögbl, a íl-ból számítjuk ki az ismert Höfer-féle kép-

iét alapján. (1. ábra.)

Ha a réteg dlése S, a szelvény eltérése a csapástól «, úgy a szel-

vény P dlésszöge:
tgP = tg S sin «

képletbl, illetve az ennek alapján készült táblázatból vagy nomogramm-
ból állapítható meg.

1
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Ez a Höfer-féle képlet tehát a természetben lemért adatokból 8 és

« szolgáltat mondhatni elméleti értéket, mert a függleges szelvény sík

felvétele is elméleti.

A rétegeket metsz sík ugyanis a természetben sohasem jelent-

kezik függlegesen 90°-os dléssel, hanem inkább rézsben és a kzetek
természetének megfelelen kisebb-nagyobb hajlásszöget mutat.

így van ez út-, vasút- és csatorna-bevágásokban, tárók oldalfalain,

de a völgyoldalakon is.

A rétegeknek dlt síkokkal való metszése a leggyakrabban a vet-
föladatokban fordul el. Itt a metszsík a vet, mely csaknem kivétel

nélkül 90°-nál kisebb dlés, tehát a ferde síkkal való metszés dlés-
szögének leszármaztatása nagy gyakorlati jelentség.

A rézsk és tárók oldalfalai, a völgyek és vízmosások oldalai metsz-
síkok, melyek a rétegeket

1. ábra.

a) a csapásukra esetleg nem merlegesen
b) és nem függlegesen, de 90°-nál kisebb dlésszög alatt metszik.

Kérdés, milyen lesz dlt síkok esetében a valódi dlésszög elválto-

zása, illetve a dlt síkon mért metszvonal dlésszöge milyen összefüg-

gésben áll a valódi dlés-szögével? \

Szerkesztési feladatoknál, mint azt a HöFER-képlet használata is

mutatja, a valóságban mért dlés- és csapásadatokból számítjuk a szel-

vény adatait.

Vetk ábrázolásánál, ha rajzsíkul a vet síkját választjuk, elállhat

annak a szükségessége, hogy a telepet vagy réteget a vet síkjában

adódó dlésszöggel kell ábrázolni. Ebben az esetben a valódi dlésbl kell

kiszámítani a rajz síkjába vetített dlésszöget.

Azonban a fordított feladat is gyakran elfordulhat. Ha egy telep

dlt síkokkal, pl. út, vasút, bevágás rézsjével vagy vízmosással van

feltárva, úgy, hogy a valódi dlésszög közvetlen pontos mérése nagy

nehézségekbe ütközik, ebben az esetben a ferde lapon mérhet dlés-

szögbl kell a valódi dlést kiszámítani.

Höfer képlete a fenti feladatoknak csak egy csoportját tudja meg-

oldani. Ez a képlet' dlt szelvény, illetve metszsík esetén már nem alkal-

mazható.
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Feladatunk tehát egy olyan képlet levezetése, mely a legáltaláno-

sabb helyzet metsz sík esetén is összefüggéseket állapít meg a réteg

és metsz sík térbeli helyzetét rögzít adatok között.

I.

A metsz- vagy szelvénysík nem függleges, nyomvonala azonban
merleges a réteg A 2A 1A csapásvonalára. 2. ábra.

Legyen az AD sík valódi dlési háromszöge ABC, dölésszöge 8.

Forgassuk le /3X szöggel az A2AjA csapásra merleges ABC cíkot, az AB
szintes befogó körül. A sík dlésszöge akkor y x lesz, /?x + ; x

= 90°.

Az ABCj ferdesíkban a telep metszvonala AC 1( dlésszöge Pj lesz.

Vizsgáljuk meg milyen összefüggés van a <5, P x és a y x között?

Forgassuk le az ABCi háromszöget az AB befogó körül a vízszintes

síkba. Az így nyert ABC, derékszög háromszögben

„ BCo , v BC
‘gFl =

AB
’ TOg lgÖ =

TB

tg Pi

bc2

AB BC. BC—
- A BCC

1
háromszögbl = cos = sin yx

tg 8 BC BC
~AB

BC2 = BC\
;

BC = BC2 sin 7x

BCX

tg Pi BC-

tg 8 BC2 sin yx

tg 8 = tg Px sin yx
tehát:



6

A csapásvonalra merleges nyomvonalú, de y t dlés síkon a réteg
metszvonalának szöge a

tsp,=
sin

összefüggés alapján számítható.

A /?! szöggel lehajlított és ; 1 dlés síkon jelentkez P t dlésszöget

tehát a valódi dlésszögbl — -el való szorzás útján számítjuk ki.

1

/

1

sin
/

1

Pi =
8

.(a.)

sin
/

1

P x legkisebb értékét y,
= 90°-nál éri el, amikor is Pj = 8. A y, dlésszög

csökkenésével Pj a sinus érték változásának arányában n.

II.

Más a helyzet, ha a metsz vagy szelvény sík függleges, de nyom-
vonala nem merleges a réteg csapására. 1. ábra.

Ebben az esetben a keletkez A,CB dlési háromszög leszármaztatása

úgyis felfogható, mintha ez a valódi dlésháromszögnek a függleges
BC befogó körül /? szöggel való elfordítása révén keletkezett volna.

Ha a telep dlésszöge , a telep és metszsík csapáskülönbsége ce
1

az áldlés szöge P, úgy a fenti értékek között az összefüggést az ismert

Höfer-képlet fejezi ki.

tg P = tg S sin a = tg 8 cos

III.

A metszsíknak legáltalánosabb helyzetében A^B sík a réteg

csapását hegyes szögben metszi a <C. 90° és a vízszintes síkhoz képest

y2 < 90°-kal dl. 3. ábra.

A telep metszvonalának az A^-nek a y 2 dlés ferde A^B síkon

mért dlésszöge legyen P2 , úgy

tgPz =
BC1

A,B

BC2

A,B ’

* BC .
AB

tg o = ,
sin a =

AB A,B

,
BC o BC s

<

mivel = cos = = sin r2 , így
BC,

,

BC2

BC
„ sin ya BC sin a ., sin a

tgP2 — — =tgb
AB AB siny2 siny2

sin a

azaz a y2 dlés síkban mért metszvonal dlésszöge a Höfer-féle képlet-

tel szemben a

tg Po = tg 8
sin a

sin ?-2

(a.)

új képlet alapján számítandó ki.
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Azonos a és <3 értékek mellett azt látjuk, hogy az A,C, metszvonal
dlésszöge a P L, annál nagyobb, minél kisebb a metszsík y2 dlése.

y2
= 90° esetén Po = P és ha ugyanekkor a = 90°, úgy P 2

= lesz.

A fenti képlet alapján számíthatjuk ki a legegyszerbben egy
táróval harántolt telep valódi dlésszögét, abban az igen gyakran el-
forduló esetben, amikor pl. a táró iránya a telepnek a talpon mért

csapásával a° szöget zár be és a táró y° dlés oldalfalán a réteg P°
dlést mutat.

t
tqP . sin r

Ekkor tehát tg <) —
sin a

A telep és metszsík négy különböz jellegzetes alaphelyzete mellett

a térbeli fekvést meghatározó szögek közötti összefüggést az alábbi táb-

lázat tünteti fel:

ábra
szám

*

ÍX°
/

metszet
összefüggés
P és ö között

i 90 90 ,
ABC P = <5

i 0-90 90 A.BC tg P = tg d sin re

2 90 0—90 ABC

.

tg ö
tg P =

sm y

3 0-90 0-90 A
l
BC

1

tg S sin re

tg P =
sm y
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Dr. Káposztás Pál: Újabb adatok a csapás-dlés feladataihoz.
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AZ ÁLTALÁNOS HELYZET SZELVÉNYSIK
ÁLDÖLÉSSZÖGÉNEK MEGHATÁROZÁSA.

a levezetett tg P — tg 3
sin a

képlet nomogrammja .alapján
sin y

Példa: 8 — 55° « — 30° és y = 60°; P =- ? ahol:

P = a szelvényben mért dlésszög
8 — a réteg dlésszöge
a = a szelvény és a réteg csapása közti különbség

y = a szelvénysík dlésszöge.

8 III. 55, « = 30, / = 60, P = 39° 30'

Használati utasítás:

A léptékek összetartozó értékei a példa vastagon húzott

vonalai szerint olvásandók. A 8 és a P léptékekbl csak az

azonos jelek (I. II. III. IV.) használhatók együtt.

#
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IV.

Abban az esetben, ha az AjCB sík vett jelent úgy a H szög a Vet
és az AA2DC telep metszvonalának az A 1C-nek a telep A2A csapás-

vonalával bezárt és a telep síkjában mért ú. n. Haarmann-féle szöge.

A vet-kiigazítási szabályok egyikénél ez utóbbi szög ismerete fontos.

Vizsgáljuk most az összefüggést a metszvonal és a telep csapása

között, azaz keressük a H és ferde metszsík esetén a Hj szögek össze-

függését a , P és y dlésszögekkel! 3. ábra.

A merleges metszsík (vet) esetén az AjC metszvonal és az A2A
csapás közötti szög a telep síkjában mérve legyen H, úgy

és így

sin H = AC

AXC

'

sin 8 ==
BC

AC
sin P

BC

AXC

BC

. TT sin 8 sinP
sin H — —

BC sin 8

sin P

(a.)

Hma jc
= 90° és ekkor á = P

Abban az esetben, ha y2 <C 90° és a valóságban ilyen esetekkel

állunk szemben, tehát általános helyzet vetsík esetén az AjC^ metsz-
vonalnak a telep csapásával bezárt szöge értékében a vet y2 dlés-

szöge a következkben jut kifejezésre:

j p /\n

A 3Cx
= CA, sin Hx

= ‘-?- 1 - -— ,

A XCX
A XCX

mivel

azért

de

és így

AC — BC
9

sin 8
A XCX

= BCX

sinP2

BC
rr sin 8 BC sin P,

sin Hx
=

,

BC\ BC2 sin 8

sin P2

BC

BCX
"

sin Hí =

cos (^2.= sin ;-
2

sin P 2
• sin y2

sinú
(b.)

Általános fekvés és y2
= 0 . .

.

90° közötti dölésszög vet metszvonalá-

nak a telep csapásával bezárt szöge Hí tehát a y2 dlés sinusa szerint

változik és y 2 = 90°-nál Himx = H értékét veszi fel. A y2 dlésszög

csökkenése egyre kisebb Hí értéket eredményez.
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V.

A fenti képletekben szerepl P szögek értékét a metszsík leg-

általánosabb helyzetére levezetett

tgP — tg S
sin a

sin y

összefüggés alapján a képletre szerkesztett momogrammból fogjuk a

legegyszerben megállapítani.

A nomogramm baloldalán négy függleges oszlopban van fel-

tüntetve a — 1°—89° közötti szögértékek tg-ének logaritmusa.Az alsó

vízszintes vonalon felrakjuk a logaritmus sin a-nak, e fölött pedig a

sin y-nak logaritmus értékeit. A nomogramm fels négy vízszintes

vonalán a négy oszlopának megfelelen olvashatjuk le a P szögértékét.

Példa: Legyen a telep dlésszöge = 55°, a szelvénysík és a réteg

csapása közötti szög a = 36°, a szelvény dlésszöge y = 60°, úgy a

szelvénysíkban jelentkez P dlésszöget a nomogrammból a következ-
képen olvashatjuk le.

A = 55°-nak megfelel beosztást szintesen rávetítjük az a = 36-os

függleges vonalra. Az ezen pontból kiinduló 45°-os vonal mentén addig

haladunk, míg a y = 60°-nak megfelel szintes vonalat nem keresztez-

zük. Az így nyert pontot felvetítjük a P értékeit feltüntet megfelel
szintes vonalra. Esetünkben a III. függleges vonalon található érték-

nek megfelelen a keresett P értéke is a III. jel szintes beosztáson lesz.

így találjuk, hogy P = 39°30\

Abban az esetben, ha a szelvénysík függleges, azaz a y
= 90°, úgy

az új képlet a Höfer-képlettel lesz azonos, vagyis tg P = tg <5 sin a.

A P értékeinek nomogrammon való felkeresése azonos a fentiekben

ismertetett módszerrel, azzal az eltéréssel, hogy <5 és a értékek keresztez
pontjait a 45°-os vonal mentén a y = 90°-os szintes vonaláig visszük

és az itt elállott metszpontot vetítjük fel függlegesen a -nak meg-
felel szintes vonalra. Fenti példában y — 90° esetében P = 35°32\

I
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A HEGYES VIDÉKEKEN VÉGZETT
GRAVIMÉTERES MÉRÉSEK MAGASSÁGI

KORREKCIÓIRÓL*

írta: Scheffer Viktor.

A különböz tengerszint feletti magasságokban észlelt graviméteres
mérések eredményeit, mivel azokra a viszonylagos magasságkülönbségek
nagy hatást gyakorolnak, egy azonos alapfelületre szoktuk redukálni.
Ezen redukciónak megfelel korrekciót magassági korrekciónak nevezzük.

Az alapszint általában a tenger szintje szokott lenni, de lehet bár-
mely más, tetszlegesen választott nívófelület is. Tegyük fel, hogy gravi-

méteres felvételeinket a következ topográfiái szelvény mentén végezzük:

Ha az 1-es számú állomásunk pontosan a tenger szintjének magas-
ságában fekszik és ha a tenger szintjére vonatkoztatjuk mérési ered-
ményeinket, úgy természetesen ezen állomás magassági korrekciója zérus

lesz. A 2-es állomás, amely egy topográfiái magaslaton fekszik, észlelt

gravitációs értékét azonban már a tenger szintjére kell redukálnunk.
Ez a redukció két részbl áll. A korrekció els részét tisztán csak az

állomás tengerszint feletti magassága szabja meg, olymódon, mintha az

állomást a tengerszint feletti h magasságban, levegben mértük volna.

Ez az ú. n. Faye-ícorrekció, amely azt juttatja kifejezésre, hogy a 2-es

állomás helyén, mivel a tenger szintje fölé emelkedtünk és így a föld

középpontjától jobban eltávolodtunk, kisebb nehézségi gyorsulásértéket

mértünk, mintha a tenger szintjén észleltük volna állomásunkat, ennél-

fogva ezen redukció értéke, amely h ismeretével a föld felszínének min-
den pontján egyértelmleg, tisztán mechanikai alapon határozható meg,

a jelen esetben az észlelt értéknek egy bizonyos korrekcióértékkel való

megnövelésébl áll.

Mivel ez az ú. n. Faye-korrekció semmiféle különleges problémát nem
okoz, a további tárgyalásaink folyamán ezt többé nem érintjük.

• A magassági korrekció második része az állomásszint és a tenger

szintje között fekv geológiai rétegsor gravitációs hatásának az észlelt

értékbl való levonásából áll. Nyilvánvaló, hogyha a 2-es állomást nem
h magasságban, hanem a tenger szintjén észleltük volna, úgy az észlelt-

nél kisebb értéket nyertünk volna. Mivel a h vastagságú rétegsor meg-
növeli a 2-es pontban a föld gravitációs hatását, azért a h vastagságú



13

réteg gravitációs hatását ki kell számítanunk, hogy azt az észlelt érték-

bl levonhassuk.

A graviméteres gyakorlatban ezt a levonást általában Bouguer
eljárása szerint szoktuk elvégezni. A Bouguer-eljárás megközelít eljárás,

amely a problémákat nagymértékben leegyszersíti és ezért igen köny-
nyen kezelhet. Ennélfogva a gyakorlatban általánosan használatos.

Lényege a következ:
Az állomás szintjén keresztül egy referenciafelülettel párhuzamos

síkot képzelünk. Ezen sík és a referenciafelület között fekv, h magas-
ságú, minden irányban a végtelenig terjed és homogén rétegnek a

középsrüsége o legyen.

Ez esetben a levonandó Bouguer-hatás:

J gB — 2Krroh , ahol

K a gravitációs konstanst, h az állomásszint és a referenciafelület

között fekv réteg vastagságát, o pedig ezen réteg középsrségét
jelenti.

Az, hogy az állomás szintjén át egy, az alapfelülettel párhuzamos
síkot veszünk számításba, és így helyenként többet, helyenként pedig

kevesebbet veszünk fel a valóságos topográfiá-

nál, elméletben nem okoz hibát a számítá-

sainkban, mivel az e szint alatt hiányzó és

az e szint felett jelenlév topográfiái alakula-

tok (ellenkez irányban sraffozva) a topo-

grafikus korrekció elvégzése folyamán vétet-

nek számításba.

Amint a fenti képletbl közvetlenül lát-

hatjuk, a Bouguer-korrekció értékbeni bizonytalanságát tulajdonképen

csak az alkalmazandó srségérték bizonytalansága okozza. A bizony-

talanságot növel tényez: a korrigálandó rétegek nem homogén volta,

illetleg különböz srség rétegek váltakozása. Ezenkívül, még
homogén geológiai réteg esetében is, annál nagyobb mértékben növeke-
dik a bizonytalanság foka, minél jobban növekedik a h, vagyis minél
mélyebben fekv alapfelületre kell méréseinket korrigálnunk.

Egy állandó, homogén geológiai réteg esetében sem elegend a szá-

munkra, ha ezen réteg felszíni próbadarabjaiból végzett srségmeg-
határozások alapján ismeretes is az illet anyag átlagos felszíni sr-
sége. A srségnek a mélységgel való változásának törvényszerségét is

ismernünk kell ahhoz, hogy egy vastagabb rétegnek a Bouguer-korrek-
ciókhoz alkalmazandó közepes srségértékét számítani tudjuk.

Mindenesetre csökkentenénk a magassági korrekció bizonytalanságát

azzal, ha pl. egy hegység lejtjén dolgozván, referenciafelületül nem a

topográfia legmélyebb pontján átfektetett nívófelületet, hanem egy, a

topográfiát a föld felszínének legmélyebb pontjait nagyjából burkoló
szabályos felületet, hengert vagy esetleg ellipszoidot vennénk fel. Ez pl.

elméletileg elképzelhet volna az Appenninek északi lejtjének esetében,

ahol méréseink nagyjából a tenger szintjén kezddnek és légvonalban

aránylag nem nagy távolságban már 1000 m-es tengerszintfeletti magas-
ságban kell dolgoznunk.

Hogy egy gyakorlati példát említsek, ily tengerszintfeletti magas-
ságokban fekszenek a toscanai, Pietramalai és Castell déllé Alpi-i gáz-

2. ábra.
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mezk Bologna és Firenze között, ahol a geológiai struktúrák termel
szintjei átlag nem fekszenek mélyebben a tenger szintjénél.

Beláthatjuk, hogy ily esetben, amikor az állomásszint és a tenger
szintje között is keresünk gyakorlatilag értékes geológiai struktúrákat,

még akkor sem lenne értelme annak, hogy a tenger szintjéig minden
gravitációs hatást elkorrigáljunk, ha erre nekünk a felszín alatti sr-
ségelosztás pontos ismerete módot is adna. Bennünket t. i. nemcsak az

érdekel ily esetben, hogy mi van a tenger szintje alatt, hanem esetleg

még fokozottabb mértékben az, hogy mily struktúrákat találhatunk az

állomásszint és a tenger szintje között.

A 2. ábrában felvetett speciális referenciaszint alkalmazása csökken-
tené a Bouguer-korrekciókban alkalmazandó srségérték bizonytalan-

ságokat. Ezen megoldás megvalósítása azonban különböz nehézségekkel

jár, úgyhogy ennek alkalmazásától a gyakorlatban eddig eltekintettünk.

A következkben tegyük vizsgálat tárgyává a földkéreg legfels

részének srségeloszlását abban az esetben, ha a graviméteres felvételi

területünk egy síkságból kiinduló hegyvidéken fekszik.

A hegyvidékeken végzett gravitációs mérések gyakorlata azt bizo-

nyítja, hogy nagyobb magasságkülönbségekkel bíró területek Bouguer

korrekcióinak képzésére állandó srségérték nem alkalmazható.

Egy hegyvidéket övez síkságról kündulván és a hegység gerince

felé haladva, általában növekedik az alkalmazandó srség értéke.

Ez egyrészt a hegyvidékek geológiai felépítésének logikus következ-

ménye, mivel a síkságról a hegygerinc felé haladva általában idsebb
és nehezebb kzetek következnek, másrészt pedig az is tapasztalható,

hogy azonos formációalkotta topográfia esetén is egy magasabb gerincen

fekv állomás Bouguer korrekciójának számításánál nagyobb srség-
érték alkalmazása szükséges, mint egy, az ugyanazon formáció által

alkotott kisebb gerincen fekvénél.

Ez a gravimetrikus gyakorlatban megállapított jelenség teljes har-

móniában van azon tudományos vizsgálatok eredményeivel, amelyeket

eddig az üledékes kzetek porozitása, srsége és kompaktsága közötti

összefüggések megállapítása céljából, különböz mélységekbl vett kzet-
minták felhasználásával végeztek. Ezek közül alapvet fontosságúak

L. F. Athy vizsgálatai, melyeket a „Bulletin of the American Association

of Petroleum Geologists“ 14. kötete 1. számában, 1930 januárjában

Density, Porosity and Compaction of Sedimentary Rocks cím értekezé-

sében hozott nyilvánosságra.

A bemutatott srség-mélység diagramm Észak-Oklahoma különböz
fúrásaiból különböz mélységekben vett 2200 fúrómag srségmeghatá-
rozásai alapján állíttatott össze. Ezen igen nagy alapossággal és fel-

készültséggel végzett vizsgálatoknak a graviméteres gyakorlat szem-

pontjából nagyfontosságú eredménye az a megállapítás, hogy az üledékes

kzetek mélységbeli srségei a következ exponenciális függvénnyel

határozhatók meg:
D = B + A (1 — e~bx

), ahol

D a mélységbeli srségértéket, B a vizsgált üledékes kzet felszíni

srségét, A a srség maximális értéknövekedését, b egy állandót és

x a mélységet jelenti.
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Srségek a mélység függvényében L. F. Athy vizsgálatai alapján.



Athy ezen alapvet dolgozata óta többen tették vizsgálat tárgyává
a srségértékek mélységbeli változását. Mellékelten bemutatom a
MAORT egyik dunántúli, a Görgetegi I. számú fúrása magjainak sr-
ségmeghatározásai alapján szerkesztett srség-mélység diagrammját,
amelyet 1937-ben Vajk Raul állított össze. Az északolaszországi mély-
fúrások mélység-srség adatait ezen szempontból magam tettem vizs-
gálat tárgyává.

Valamennyi ilyen tárgyú vizsgálat az Athy-éhez hasonló mélység-
srség diagrammot eredményez.

Közvetlenül világos, hogy a srségnek a mélységgel való növeke-
dését a nagyobb magasságkülönbségekkel bíró felvételi területek magas-
sági korrekcióinak képzésénél figyelmen kívül nem hagyhatjuk.

Mivel a magassági korrekcióhoz alkalmazandó srség a kzetek
felszíni és mélységbeli srségértékeinek középértéke, általában az
tapasztalható, hogy egy vastagabb, tehát nagyobb tengerszintfeletti

magasságnak megfelel réteg gravitációs hatásának megállapításához

2

nagyobb srségérték veend számításba, mint egy vékonyabb, vagyis

kisebb tengerszintfeletti magasságnak megfelel réteg esetében.

Ha a különböz hegységek azonos szerkezeti fölépítések és sr-
ségeioszlásúak lennének, a fentiek alapján általános érvény formulában
határozhatnánk meg a magasságkorrekciók képzéséhez alkalmazandó
srségértékeket, állomásaink tengerszint feletti magasságainak függvé-

nyében.

Az egyes hegységek különböz fölépítésének megfelelen azonban,

minden egyes nagy magasságkülönbségekkel bíró graviméteres felvételi

területre külön kell az alkalmazandó srségértékeket a tengerszint-

feletti magasság függvényében meghatároznunk.

Ez nehéz, de hegyvidéken végzend mérés esetében alapvet fontos-

sággal bíró mvelet, amelynek a lehetség határain belüli szabatos meg-
oldására kell törekednünk. A magassági korrekciók végzéséhez alkal-

mazandó srségérték változásokat tekintetbe nem véve, az általunk

keresett szubterrán gravitációs anomáliák a topográfia tökéletlenül kor-

rigált gravitációs hatása folytán elálló, ú. n. hamis anomáliákkal tevd-
nek össze mérési eredményeinkben, melyek az elbbieket helyenként

háttérbe szorítván, felvételeink gyakorlati értékét illuzórikussá tehetik.

(Lásd: a mellékelt ,,A Visóvölgy—Kisapsa környéki gravitációs

maximum indikációjának változatai a magassági korrekciók végzéséhez
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alapul vett különböz srségérték föltevések esetében" cím térképünk
els ábráját.)

Vizsgáljuk meg gyakorlati példában a magassági korrekció állandó

srséggel való számításba vételének befolyását mérési eredményeinkre.

Tegyük fel, hogy a következ topográfiai szelvényen dolgozunk.

Az 1-es állomás 200 m, a 2-es 600 m tengerszint feletti magasságban
fekszik, mindkett a tenger szintjéig zavartalan, azonos geológiai for-

máción. Ha feltételezzük, hogy ezen réteg srsége, ", állandó és az pl.

2'0-val egyenl, úgy a két állomás magassági korrekcióinak különbsége
89‘9 mgal.

Ha azonban feltételezzük, hogy a felszín alatti kzetünk srség-
értékei a mélység függvényében pl. Athy fenti diagrammjával jellemez-

hetk, úgy a fenti diagramm mélységbeni srségértékeinek a közepes

srségértékek képzéséhez való felhasználásával a 2-es állomáson cca

0'1-el magasabb srségértéket kell tekintetbe vennünk, mint az 1-es

állomáson.

Ha a két állomás magasságkorrekcióinak különbségét ennek meg-
felelen képezzük, ez 87‘4 mgal-t tesz ki. Látjuk tehát, hogy az állandó

i.éifségbe/i srség

a magasság, korrekciókhoz— alkalmazandó középsuruség

felszíni srség

mélység

4. ábra.

közepes mélységbeli srség
közepes középsuruség

közepes felszíni srség

. mélység

5. ábra.

srséggel való korrekcióképzés jelen esetben már tekintélyes, 2*5 mgal
nagyságú hamis anomáliát hoz be a 2-es állomás helyén mérési ered-

ményeinkbe.

Ily esetben a helyes eljárási mód a következ lenne:

Felvesszük a korrigálandó réteg mélységbeli srséggörbéjét, meg-
rajzoljuk a felszíni srség vonalát, a két görbe integrálással képzett

középgörbéje adja a srségnek azokat az értékeit, melyeket az állomások

tengerszint feletti magasságainak megfelelen alkalmaznunk kell.

(4. ábra.)

, Olyan egyszer eset, mint az elbbi, ahol t. i. állandóan egyazon
homogén formáció van felvételi területünk felszínén, a gyakorlatban
ritkán található. Általában több, különböz srség formáció borítja

felvételi területeinket. A fenti eljárás ily területre való alkalmazása a

következképen történik.

Minden elforduló formáció anyagára megszerkesztjük a srség
görbéjét a mélység függvényében, valamint a felszíni srség görbéit

is megállapítjuk. Ezekbl, a különböz srség anyagoknak az egyes

magasságokban való százalékos elfordulásának arányában egy ered,
„középsrség-diagrammot“ szerkesztünk, mely általában a következ-
képen alakul: (5. ábra).

Ezen diagrammból a különböz magasságú graviméteres állomások

magassági korrekcióinak képzéséhez szükséges srségértékeket közvet-
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lenül leolvashatjuk. Amint az az elbbiekbl következik, ezen eljárás

csak oly területeken alkalmazható, amelyeknek felszíni geológiája eléggé

ismeretes és ahol nagyobb számú felszíni és legalább néhány, mélyfúrások
magjaiból meghatározott kzetsrség sorozat áll rendelkezésünkre.

Az eljárás geológiai értelme a következ: A Bouguer-korrekciót egy
oly ideális geológiai anyagra alkalmazzuk, melynek srségeloszlása
a felvételi területen elforduló geológiai anyagok, elfordulásuk szá-

zalékos arányában vett kompenenseinek ered srségével jellemezhet.
Tehát egy oly, ideális anyagot korrigálunk el, amelynek srsége meg-
felel a felvételi területünk felszínén található kzetek közepes srségé-
nek. Ha a magassági korrekciókat ezen középsrség-diagramm alapul-

vételével képezzük, akkor eredményeinkben az ezen, közepes srség
ideális anyagnál srbb kzetek hatása gravitációs maximumokat, a kisebb

srség kzeteké pedig minimumokat eredményez. így tehát egy mélyen
fekv referenciafelület esetében is, nem korrigáljuk el azokat a gyakor-

latilag fontos anomáliákat, amelyek az állomásszínt és a referenciafelület

közötti rétegekbl jelentkeznek. Természetes, hogy ezen középsrség-
diagramm értékeit, azoknak a felvételi területen való általános hasz-

nálatba vétele eltt, többféle szempontból tüzetes ellenrz vizsgálatnak

kell alávetnünk. Ez a felvételi munka kezdetén az ú. n. NETTLETON-eljárás,

(melyet a következkben ismertetünk), különböz magasságkülönbségekre

való alkalmazása által szolgáltatott srségértékekkel való összehasonlí-

tásával történhetik. A felvétel elrehaladottabb állapotában, néhány ezer

észlelt állomás után. pedig, a nehézségi anomáliaértékeknek a tengerszint-

feletti magasság függvényében való felrakásával ú. n. „statisztikai

diagramm“-ot szerkesztünk. Ezen diagramm alkalmas arra, hogy a

magassági korrekciók képzéséhez alkalmazott, esetleges helytelen

srségértékek által okozott anomália-értéktorzításokat a magasság függ-

vényében kimutassa. Ha ez az eset fennáll, úgy ezen statisztikai diagramm

adatai alapján módunkban áll az elzetesen alkalmazott középsrség-
diagramm görbéjének revideálása. Ezen eljárást az Északi-Appenninek-

ben a Societá Petrolifera Italiana számára végzett graviméteres fel-

vételeim során, 1938-ban dolgoztam ki és alkalmaztam elször. Rész-

letesebb ismertetése a következ értekezésemben található meg:

V. Scheffer, „Sull’Impiego dei gravimetri in zone montagnose“, La

Rivista Italiana dél Petrolio, Róma aprile 1942. Ezen módszert a bolognai

Tudományos Akadémia 1942. nov. 22-i ülésén Paolo Dore, a bolognai

egyetem geodézia és geofizika tanára ismertette és mint a geodézia

gravimetrikus vonatkozású ágazataiban is, a pontosság nagymérték
fokozása céljából szükséges és hegységekben való precíziós szintezések

korrekció képzéseinél általánosan bevezetendnek jelölte meg. Lásd:

Paolo Dore következ értekezését: „Criterii per la determinazione déllé

quote ortometriche e dinamiche in una nivellazione di alta precisione“,

Memória dél Prof. Paolo Dore, Letta alla Reale Accademia déllé Scienze

dellTnstituto di Bologna nella Sessione dél 22 novembre 1942.

Bologna, 1943.

A graviméteres mérések magasságkorrekció képzéséhez alkalmazandó

középsrség-diagramm megszerkesztésének általam kidolgozott másik

módszere tisztán empirikus. Oly területeken alkalmazhatjuk, ahol fel-
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színi kzetsürség meghatározások és mélyfúrások által megállapított
sürségadatok nem állnak rendelkezésünkre.

Ezen eljárást az északkeleti Kárpátok felvételi területén, a Magyar

—

Olasz Ásványolajipari R. T. Geofizikai Csoportja kárpátaljai és észak-

erdélyi graviméteres felvételei során, az 1944-es év els hónapjaiban
dolgoztam ki és az alábbiakban ismertetem.

Mivel ez az eljárás az ú. n. Nettleton-módszer sorozatos alkalmazá-
sából áll, elször ezen módszernek a lényegét ismertetem. (Lásd:

L. L. Nettleton, „Determination of Density fór Reduction of Gravimeter
Observations“, Geophysics, Vol. IV, N. 3, July 1939.)

A redukálandó terület hegyi és völgyi állomásain átfektetett profil-

jai mentén különböz srségértékekkel képezzük a gravitációs anomáliák
szelvényeit és azon srségértéket vesszük a magasságkorrekciók el-

végzéséhez számításba, amely mellett a topográfia által okozott hatás

a gravitációs anomáliák szelvényeiben a legkisebbé válik.

Közbevetleg óhajtom megjegyezni, hogy ezt az egyszer, logikus

eljárást, amelyet L. L. Nettleton 1939-ben publikált, a Magyar—Amerikai
Olajipari R. T. megbízásából végzett dunántúli, Budafapuszta környéki
méréseink feldolgozásánál, amint azt a mérési okmányok bizonyítják,

már 1937-ben alkalmaztuk a magassági korrekciókhoz használandó
srségérték meghatározására. Mint érdekességet említem meg, hogy
ezen meghatározásaink valószíntlenül alacsony, 1'6-os srségértéket
eredményeztek, melyet megmagyarázni nem tudtunk. Amikor erre vonat-

kozó jegyzkönyveinket amerikai központunknak megküldtük, ott revízió

alá vették a mszerünk állandóinak meghatározásakor végzett számításai-

kat és rájöttek, hogy mszerünk érzékenységi állandóját hibásan adták
meg. Tehát éppen ezen empirikus srségmeghatározási vizsgálataink

vezettek rá bennünket a mszer helyes érzékenységi állandójára, amely-
nek alkalmazásával a magassági korrekciókhoz számításba veend
srségérték 1 "95, tehát már egy valószín érték lett.

Megállapítható, hogy ez az eljárás, nagy általánosságban homogén
geológiai rétegek által képzett topográfiájú és kis magasságkülünbségek-
kel bíró területen, mint pl. a budafapusztai, jól használható. A bemutatott
ábrában közlök egy ily srségérték meghatározást a Máramarosszigettl
északkeletre fekv 1754., 1753., 1752., 1751. és 1784-es állomásainkon

átfektetett topográfiai és gravitációs anomália szelvények alapján.

A kifestett szelvény az állomások tengerszintfeletti magasságainak szel-

vénye, a <T-val jelzett vonalak pedig a különböz srségértékekkel
szerkesztett gravitációs anomáliaszelvényeket jelentik.

Amint az ábrából közvetlenül látható, a 2'3 és 2'5-es srséggel
számított szelvények a topográfiával ellentétes gravitációs hatást tükröz-

nek vissza, jeléül annak, hogy az alkalmazott srségértékek túl magasak
voltak. A 2'0 és kisebb mértékben a 2‘1-es srségekkel számított

anomáliaszelvények a topografikus szelvény menetével egyez hatásokat

tüntetnek fel, mutatván, hogy az alkalmazott srségértékek túl alacsonyak

voltak. Legmegfelelbbnek a 2'2-es srségérték látszik, ha a gravitációs

szelvény általános menetét is tekintetbe vesszük. A Nettleton-eljárással

nyert közepes srségérték, mint a magasságkorrekció képzéséhez hasz-

nálandó állandó srségérték, viszonylagosan kis magasságkülönbségek-

kel bíró, kisebb területeken jól használható. Nagyobb magasságkülönb-

2*
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ségekkel jellemzett területeken azonban állandó srségérték már nem
alkalmazható. A kárpátaljai és északerdélyi területen a magassági
korrekciók srségértékeinek megállapítására szolgáló középsrség
diagrammot tisztán empirikus alapon a következképen szerkesztet-

tem meg:

A teljes felvételi területen mért, összes topográfiai magaslatokat

szel vonalainkat, vagyis amelyek völgybl kiindulva gerincen át ismét

völgybe jutnak, felhasználjuk az ú. n. Nettleton-eljárás alapján való

srségmeghatározásokra. E szelvényeknek a kárpátaljai és északerdélyi

felvételi területünkön való elhelyezését lásd a mellékelt:

„A kárpátaljai graviméteres állomások magassági korrekciói képzésé-

hez alkalmazandó srségértékek a tengerszintfeletti magasság függ-

vényében“ cím lapunkon feltüntetett állomásszelvény . elhelyezési

vázlaton.

Az ily módon, az egyes szelvények alapján nyert srségértékeket
helyi értékeknek nevezzük. Minden egyes helyi értékhez megjegyezzük
azt a tengerszintfeletti középmagasságot is, amely a kiszámításához alapul-

vett topográfiai szelvénybl adódik. Ha a srség helyi értékeit az

ezekhez tartozó közepes tengerszintfeletti magasságok függvényében
grafikonba felrakjuk, tapasztalhatjuk, hogy a helyi srségértékek a

tengerszintfeletti középmagasságok függvényében növekednek. Meg-
szerkesztvén a függvény görbéjét, ebbl a magassági korrekciók képzésé-

hez alkalmazandó srségértékeket közvetlenül leolvashatjuk.

A kárpátaljai és északerdélyi méréseink magasságkorrekció képzésé-

hez szükséges srségértékeket a fenti diagramm alapján vettük számí-

tásba. Megállapíthatjuk, hogy ezen ,,középsrség-diagramm“ görbéje

nagymértékben hasonló úgy az Athy által megállapított mélység-srség
görbéhez, mint általában az üledékes kzetekbe mélyített fúrások mag-
jaiból" meghatározott mélység-srség görbékhez. Alkalmazása nagy-

mértékben lecsökkenti a hegyvidékeken végzett graviméteres felvételek

eredményeinek eddigi, a síkságon felvett mérési eredményekkel szembeni

bizonytalanságát. Természetes azonban, hogy ez az eljárás egy nagykiter-

jedés felvételi területen csak munkamódszernek tekintend, amelynek
segítségével nyert srségértékek átlagos középértékek. Amint a be-

mutatott diagrammból kitnik, a görbe képzéséhez néhány kiüt értéket,

melyek a felvételi területnek csak kis részére jellemzek, figyelmen

kívül hagytunk. Ezek a kis magasságban fekv vulkanikus kzeteken
átmen szelvényekbl nyert helyi srségértékek, melyek annyira el-

ütek az üledékes kzetek helyi srségértékeitl, hogy a görbe szerkesz-

téséhez figyelembe vehetk nem voltak. Ez azonban nem befolyásolja

lényegesen az eljárásunk alkalmazásával nyert mérési eredményeket.

Az a tény, hogy az egyszer és könnyen kezelhet Bouguer-eljárást a

fenti középsrség meghatározó módszerrel kiegészítve, hegyvidékeken

is alkalmazhatjuk, nagy gyakorlati elnynek mondható. A helyes srség-
értékekkel számított magassági korrekciók nagy jelentségének illusztrá-

lására a Magyar—Olasz Ásványolajipari R. T. igazgatójának, Schmidt

Eligius Róbert engedélyével a következ gyakorlati példát mutatom be.

A kárpátaljai terület egyik szép indikációja a Pop Iván kristályospala

masszívum gravitációs képe, amelynek három változatát dolgoztam ki, a

magassági korrekciókhoz alkalmazott különböz srségérték feltevések
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esetében. A terület azért alkalmas különösen ily vizsgálat elvégzésére,

mert ersen taglalt, sok völggyel átszelt topográfia mellett egy határo-

zott, meglehetsen szabályos gravitációs anomália terül el rajta.

Az 1. megoldás, 2'3 átlagsrség magasságkorrekciókkal számít-

tatott, minden állomás értékének tekintetbevételével, a 2. ugyanezen
srséggel számítva, csak a völgyi állomások értékeinek tekintetbevéte-

lével, a 3. pedig a megszerkesztett középsürség-diagrammból nyert

srségértékek felhasználásával, minden észlelt állomás értékének tekin-

tetbevételével. Mind a három megoldás a kristályos pala masszívumnak
a felszín alá való elmélyülését és a felszín alatti folytatásának képét

mutatja, melyet különösen az 1. ábrában az állandó átlagsrségérték
alkalmazása folytán ersen megzavarnak a magaslati állomásokon jelent-

kez hamis anomáliák. Az ábrák részletes jellemzései magukon a térké-

peken találhatók meg. Befejezésül rá óhajtunk mutatni a Bouguer-eljárás

gyakorlati alkalmazhatóságának feltételeire.

A Bouguer-eljárás, amely egyszersége folytán a gravitációs gya-
korlatban általánosan használatos, alkalmazhatóságának szükséges elmé-

leti alapfeltétele, hogy az állomásszint és tengerszint (vagy más refe-

renciafelület) közötti geológiai anyag homogén és állandó srség
legyen.

A graviméteres gyakorlatban a következket állapítottuk meg ezen

módszer helyes alkalmazhatóságára vonatkozólag:

1. Nagyobb felvételi területekre érvényes, állandó srségérték csak

viszonylagosan kis magasságkülönbségekkel bíró, dombos vidékeken
alkalmazható.

2. Az esetben, ha graviméteres állomásaink környezetében a felszí-

nen és a felszín alatt különböz srség földtani rétegek bonyolult

módon váltakoznak, nem alkalmazhatjuk Bouguer korrekciós eljárását.

Ily esetekben, egyes kisebb, a gyakorlat szempontjából különösebb

fontossággal bíró területeken, ha azoknak felszíni geológiai viszonyait

és a srségeloszlást egy jó földtani felvétel alapján pontosan ismerjük,

módunkban áll minden egyes, az állomásszint és a tenger szintje (vagy

esetleg egy más, a felszínhez közelebb fekv alapfelület) között fekv
réteg gravitációs hatását részletes számítással meghatározni. Ez egy

nehéz, nagy munkát igényl feladat, de ily esetekben, ha a mérési ered-

ményeink különös pontosságára törekszünk, elkerülhetetlen.

ELEVATION CORRECTIONS OF GRAVITY METER SURVEYS
EXECUTED IN MOUNTAINOUS REGIONS.

By V. ScHEFFER.

Owing to the uncertainty of density values to be applied, the Bouguer
correction with constant density does nt give useful results beside areas

characterised by little elevation differences.

When the depth of the reference base-level increases, the uncertainty

of density values to be applied to elevation corrections will rise too.

It would be possible to decrease this uncertainty fór instance in a

zone situated over the slope of a mountainous system, employing a
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regular cylindric or ellipsoidic reference surface, tangential to the
deepest part of the topography, instead of the conventional reference
level through the deepest part of the surface. (See fig. 2.)

However, the solution of this prob'lem involves several difficulties

in practice.

The density to be applied increases, in generál, írom the surrounding
piain towards the erest of the mountainous ' system. This is a logical

consequence of the geological structure of mountains, as passing from
the piain towards the erest, there are generally to be found older and
denser rocks.

On the other hand it occurs in practice that even in the presence
of a homogeneous geologic formation, we have to take int consideration

a higher density value fór the elevation correction of a higher situated

station than fór a lower situated one.

This phenomenon in gravity meter practice tallies with the results

cf investigations of different authors executed in order to determine the

relations existing betyreen the density, porosity and compaction of sedi-

mentary rocks on the basis of rock samples taken at different depths.

Among these investigations, the results of L. F. Athy (Density,

Porosity and Compaction of Sedimentary Rocks, published in the Bulletin

of the American Association of Petroleum Geologists, Vol. 14, N. 1,

January 1930, see figure), are of fundamental significance.

If we suppose that density values in function of the depth of the

rocks under the station Nr. 1 and 2 in figure 3, can be characterised by
Athy’s diagram, fór the Bouguer-correction of station Nr. 2 we have to

increase the density with 0,1, relative to the density of station Nr. 1.

In this manner we can eliminate a fictitious anomaly of 2,5 mgal fór

the station Nr. 2. as against the application of an equal density fór both

stations.

In somé cases like this example, we can determine density values

fór elevation corrections by the method demonstrated in fig. 4., using

the values indicated by the dotted line, which are the average values

of the densities on the surface and in the depth.

However, a simple case with a constant homogeneous geologic cover

on the surface as deseribed above, is nt very common in practice.

The surface in the areas we had to survey is covered in generál by
geological formations of different densities.

In such areas densities to be applied can be determined in the

following manner: We construct the density-depth and the density-sur-

face diagrams fór each geological formation existing in the area. From
these curves we construct a resultant diagram, the ,,mean-average

density diagram", according to the relative presence of the different

geological formations at different elevations. This diagram is generálisod

in fig. 5.

The above deseribed method can be applied only in areas with a

sufficiently known surface geology together with determined density

values alsó from rock samples taken at different depths.

Before the generál use of the ,,mean-average density diagram" of an

area, we can check it by confronting it with the density values obtained

by Nettleton’s method in different elevations. In a more advanced State
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of the field work, after observation of several thousand stations we can

compile a „statistic diagram* 1

,
plotting the gravity anomaly values of the

area as a function of the elevation, which is a good control of the

elevation influences.

This method was eleborated and fór the first time applied in the

region of the Northern Appennines in 1938, during a gravity meter
survey executed' fór the Societá Petrolifera Italiana by the author. See

the following publications:

V. Scheffer, „Sull’impiego dei gravimetri in zone montagnose**,

Romé, 1942, and
Prof. P. Dore; „Criterii per la determinazione déllé quote ortome-

triche e dinamiche in una livellazione di alta precisione**, Memória letta

alla Reale Accademia déllé Scienze dell’Istituto di Bologna nella Sessione

dél 22 novembre 1942, Bologna, 1943.

Another, purely empiric method fór the determination of the „mean-
average density diagram** fór Bouguer corrections was elaborated by the

author in 1944 during a gravity meter survey in the North-East Carpa-
thians, executed fór the Hungarian-Italian Oilindustrial Co. It can be

applied in reconnaissance gravity surveys of areas where we have no
data on the densities of surface rocks.

The construction of the diagram is based on a series of density deter-

minations by the method published by L. L. Nettleton in 1939 (see: L. L.

Nettleton, „Determination of Density fór Reduction of Gravimeter
Observations**, Geophysics, Vol. IV, Nr. 3, July 1939), and employed
by us already in 1937 during the survey in the Budafapuszta area, Trans-

danubia, executed fór the Hungarian-American Oilindustrial Co.

It is a suitable method fór the determination of an average density

value fór the reduction and can be applied in nt too extensive areas,

with relatively small elevation differences. However in areas charac-

terised by greater topographical movements, the application of a constant

density value does nt give useful results.

When constructing the „mean-average density diagram** in the

North-East Carpathians, we determined the Nettleton-density values fór

all the observed gravity meter sections which connect valleys through
topographical heights. The disposition of the consulted gravity sections

is to be seen on the resulting „mean-average density chart“ attached

bereto.

We were considering the densities obtained in this way as local

values and constructed a diagram by plotting these local values, repre-

senting a function of mean elevations of the sections.

Generally, the local density values increase when the mean eleva-

tions increase. The curve fornishes the density values fór different eleva-

tions. The obtained „mean-average density diagram** has a great simi-

larity to the density-depth diagrams compiled by Athy and others.

The use of this diagram fór the reduction diminishes the uncertainty

of the results of gravity meter surveys in mountainous areas.

Naturally, this method is to be consider only as a working method
to use fór a wide, extended area, with the .application of mean-average
density values fór the reductions.



24

The sporadic volcanic rocks of little elevations in the North-East
Carpathian zone give much higher local density values than the sur-

rounding sedimentary rocks. These values, marked with crosses in the
diagram, naturally have nt been used fór the construction of the ave-
rage curve.

To illustrate the importance of the employed density values fór

elevation corrections, we have shown on the attached map three varia-
tions of the gravity maximum indication of the partly buried Pop Iván

cristalline máss, North-East Carpathians, according to different density
assumptions fór the reduction.

1. változat. — l*t variation.

A magasságkorrekciók képzéséhez 2,3 átlagsrségértéket véve számításba
és minden észlelt állomás anomáliaértékét feltüntetvén.

A hegyi állomások relatív magasságkülönbségeiknek megfelel kiüt, ma-
gas értékeket adnak, melyek megzavarják a gravitációs maximum izoanomál-
vonalainak menetét.

Fór the elevation corrections the average density value 2,3 was taken
Map showing the anomaly values of all observed stations.

The stations situated o ntopographic highs give erratic high vales,

corresponding to their relatíve elevation differences, which disturb the course
of the isoanomaly lines.

A—B szelvény. — Section A—B.

I. Gravitációs anomáliák szelvénye a magassági korrekciók képzéséhez ala-
pul vett 2,3 srségérték esetében.

I. Section of gravity anomalies, calculated with the average density value
of 2,3 fór the elevation corrections.

2. változat. — 2»d variation.

A magasságkorrekciók képzéséhez ugyancsak 2,3 átlagsrségértéket
vévén számításba, azonban az izoanomál-vonalak szerkesztéséhez csak a völgyi

állomások értékeit használván fel.

A gravitációs maximum indikációja zavartalanabb, kisebbmérték torzí-

tásokat csak a völgyi állomások nem azonos magasságokban való fekvése okoz.

A szaggatott izoanomál-vonalakkal jelzett, zárt, lokális indikációk a hegyi
állomásoknak a völgyi állomások anomália-képéhez viszonyított látszólagos

hamis anomáliáit jelzik.

By application of the averoge density value of 2,3 fór the elevation
corrections fór the construction of this map, only the anomaly values of
gravity stations situated in topographic valleyg have been taken int con-
sideration.

The indication of the gravity maximum seems to be less influenced by
the topography. Slight topographic disturbances are caused only by the diffe-

rent levels of the valleys.

The closed local indications, demonstrated by broken lines, are the
apparently fictitious anomalies of the stations situated on topographic highs,

relatively to the anomaly picture based on the valley-stations.

A—B szelvény. — Section A—B.

II. A sraffozott területnek az alapvonaltól számított nehézséger különbsé-
gei, a hegyi állomások értékeinek, a völgyi állomások szelvénye alapján

megállapított és a viszonylagosan nagy magasságkülönbségek által oko-

zott, látszólagos hamis anomáliáit jelentik.



II. The difíerences in gravity, measured írom, the base line of the shaded
area, are the apparently fictitious anomalies of the high situated sta-

tions, related to the anomaly section of the valley stations, caused by
topographic influences.

III. Gravitációs anomáliák szelvénye, csak a völgyi állomások értékeit véve
tekintetbe, ezeknek magasságkorrekcióit 2,1 srségértékkel számítván.

III. Gravity anomaly section, calculated on basis of the anomaly values
of stations situated on topographic valleys, by application of the average
density value of 2,3.

IV. Gravitációs anomáliák szelvénye az összes állomások tekintetbe vételé-
vel, a magassági korrekciók képzéséhez alapul vett 2, 3 srségérték
esetében.

IV. Gravity anomaly section, calculated on basis of the anomaly values of
all observed stations, by application of the average density value of 2, 3.

3. változat. — 3rd variation.

A magassági korrekciók képzéséhez az ezen területre megállapított, úgy-
nevezett „középsrség-diagramm" szolgáltatta srségértékeket vévén szá-
mításba, s az izoanomál-vonalak megszerkesztéséhez úgy a völgyi, mint a hegyi
állomások által adott anomália-értékek tekintetbevételével.

A magasságkülönbségek okozta hamis anomáliák kiküszöböltetik.
A maximum indikáción helyenként mutatkozó lokális zavarok nagyjából

megfelelnek a terület felszínén észlelhet geológiai viszonyok várható gravitá-
ciós hatásának.

By application of density values fór elevation corrections, taken from the
„mean-average density chart“, constructed tor this area.

Map compiled on basis of the anomaly values of all observed stations.

The fictitious anomalies caused by elevation difíerences have been eliminated.

The local disturbances, which can be observed in somé places, correspond
to the gravity effects of the geological variations on the surface' of the area.

A—B szelvény. — Section A—B.

V. A sraffozott területnek aa alapvonaltól számított nehézséger különbsé-
gei a 2,3-as átlagsrségértékkel számított gravitációs anomália-szel-
vénynek magasságkülönbségek okozta látszólagos hamis anomáliáit jelen-

tik, az úgynevezett középsrség-diagramm alapján számított gravitációs
anomália-szelvényhez viszonyítva.

A 2,3-as átlagsrséggel számított völgyi állomások anomália-értékei és
ugyanezen állomásoknak a középsrség-diagramm alapján számított ér-

tékei közötti különbségek a völgyi állomások viszonylagos magasság-
különbségei folytán a magassági korrekciók képzéséhez a középsrség-
diagrammból számításba vett különböz srségértékek alkalmazásából
adódnak.

V. The difíerences in gravity, measured from the base line of the shaded
area, are the apparently fictitious anomalies, caused by elevation diffe-

rences of the anomaly sectioni calculated with the average density of 2,3,

related to the gravity anomaly section calculated by application of

density values taken from the „mean-average density chart“.

The difíerences in the anomaly values of the valley-stations, calculated
first with the averoge density of 2,3, and than using the „mean-average
density chart“ are caused by the application of different density values
fór elevation corrections, according to the elevation difíerences between
the valley stations.

VI. Az összes állomások értékei alapján rajzolt gravitációs anomália-szel-
vény, amelynek magasságkorrekció képzéseihez alapul vett srségérté-
kek az ezen területre szerkesztett, ú. n. ,„középsrség-diagramm“-ból
vétettek.

VI. Gravity anomaly section, calculated by application of density values fór
the elevation corrections, taken from the „mean-average density chart“
constructed fór this area. Compiled on basis of the anomaly values of
all observed stations.



26

VII. Gravitációs anomáliák szelvénye, az összes állomások tekintetbevételé-
vel, a mogasságkorrekciók képzéséhez alapul vett 2,3 srségérték
esetében.

VII. Gravity anomaly section, calculated on basis of the anomaly values of
all observed stations by application of the average density value of 2.3.

VIII. Gravitációs anomáliák szelvénye, csak a völgyi állomások értékeit vévén
tekintetbe ezeknek magasságkorrekcióit 2,3 srségértékkel számítván'.

VIII. Gravity anomaly section, calculated on basis of the anomaly values of
stations situated on topographic valleys, by application of the average
density value of 2,3.

LEPUSZTULÁS ÉS ÜLEDÉKFELHALMOZÓDÁS
MAGYARORSZÁGON A KAINOZOIKUMBAN.

írta: Dr. Jaskó Sándor.

A földrajztudomány Magyar-medence néven jelöli a Kárpátok, Alpok
és Dinaridák közötti bemélyedt dombos és sík vidéket. Ide kell számí-
tanunk még a Bécsi-medencét és az Erdélyi-medencét is, habár utóbbi-

nak földtani felépítése bizonyos mértékben eltér az elzktl.
A Magyar-medencérl már többen készítettek sföldrajzi térképeket.

Lóczy Lajos9 a középs oligocén, Szálai Tibor25
a mediterrán, Schréter 17

a szarmata idszak tengerét ábrázolta. A post miocén üledékek elterje-

désérl és vastagságáról Szentes Ferenc26 készített térképet. A medence
kialakulásáról Prinz Gyula16

és Sümeghy József23 írtak hosszabb tanul-

mányokat. Erdély földtörténetérl Koch A. és Popescu Voitesti 15 szá-

molt be.

A nélkül, hogy teljes sföldrajzi fejldéstörténet leírására töreked-

nék, csupán a kzettömegek lepusztulásának, elszállításának és a belle
képzd üledékeknek változásait óhajtom végigkövetni a Magyar-
medence kialakulásának folyamán. A Magyar-medence földtanilag és

földrajzilag egyaránt zárt egység, melynek területén a harmadidszak-
ban, Horvátország kivételével, sehol sem történtek jelentsebb horizon-

tális kéregmozgások. sföldrajzi vizsgálatra tehát jól alkalmazható.

A pontos kidolgozást azonban megnehezíti, hogy a terület zömét teljesen

elborítja a negyedkori takaró. Igaz ugyan, hogy kb. 20.000 artézi kutunk

és bányászati kutató fúrásunk van, 18 ezek közül azonban alig 500 van az

irodalomban földtani rétegsorral leírva. Tanulmányomat ezen fúrásszel-

vények alapján állítottam össze. Valamennyit szükségtelen itt felsorol-

nunk s csak megemlítjük, hogy a legtöbb fúrási adatot Horusitzky H .,
4
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és Jaskó Sándor6

közleményeiben találjuk meg. A Dunántúlról, Erdélybl és Palócföldrl

sok fúrásadatunk van s ezeken a helyeken a harmadidszaki rétegek is

felszínre bukkannak. Hiányosabbak ismereteink az Alföldrl. Legkeve-

sebb adatunk van az Arad—Szeged—Baja-vonaltól délre es területrl,

ahonnan mindössze tíz földtanilag feldolgozott fúrásszelvényt találtunk.

Az eocén idszakban a Magyar-medence helyén valószínleg ersen
lepusztult, lankás tönkfelület volt. A Dunántúli-Középhegységben telegdi

Roth Károly28 29 szerint az eocén ingresszió lapos hátakra és medencékre



tagozódott térszint ért. A mélyedésekben széntartalmú márgás rétegsor,

a kiemelkedbb sziklahátakon pedig parti mészkövek képzdtek. Ez a

rétegsor ^ehol sem volt vastag. A dorogi, tatabányai és nagykovácsi
rétegsorok infraoligocén denudációtól megkímélt részei sem vastagabbak
300 m-nél. Sümegen, Ajka-Gsingervölgyben, rhidán, a Cserhátban és

Bükkben alig éri el a 100 m-t. A Balatonfelvidéken, a Mecsekben és a

Fruskagorában pedig teljesen hiányzik az eocén. Az alföldi fúrások közül

eddig egy sem ért el eocént. Az Alföld északi peremén lev kutak közül

a békásmegyeri 161, az rszentmiklósi 32, az egri 18 m vastagságban
harántolta. Mindez valószínvé teszi, hogy a terület legnagyobb része

szárazulat volt s a durva törmelékkzetek keletkezésének elmaradása az

erózió enyheségére utal. Ebben a korban az ers lepusztulás színhelye

a Kárpátok meredek hegységgé felgyrdött, kristályos kzetekbl álló

láncai voltak. Ennek törmelékébl keletkez eocén flis vastagsága a

Fels-Tisza és Ung vidékén 3000 m, a Lápos-hegységben 1500 m. Kolozs-

vár környékén 800 m vastag a fleg tarka agyagból álló eocén.

Az oligocénkorú flis rétegek vastagsága csekélyebb, legtöbb helyen
1000)—1200 m. Az oligocénben tekintélyes üledéktömeg halmozódik fel

az Északnyugati-Kárpátok déli oldalán is. A budapesti városligeti II .sz.

kútban 810, rszentmiklóson 905, Csornádon 1000, Nagybátonyban 1260,

Bükkszéken 729, Tardon 1000 m vastagságban fúrtak át oligocén réte-

geket. Ezek azonban javarészt ma már leerodált boltozattetkön telepí-

tett fúrások voltak. A lerakodás teljes vastagsága eléri az 1500 m-t is,

tehát több mint a kárpáti flis vonulatban. Dél felé az oligocén kiéke-

ldik: Albertfalván már csak 505, Debrecenben 205 m vastag. A Vértes-

ben és északi Bakonyban széntelepeket tartalmazó üledékképzdés volt.

Teljesen hiányzik az oligocén a Velencei-hegységben, Balatonfelvidéken,

Mecsekben, Hegyesdrócsában, Biharban és Rézhegységben. Ugyancsak
hiányzik az oligocén a kisalföldi és nagyalföldi fúrásokban az említett

hegységek környékén. Az Alpok folytatásaként összefügg szárazulat

húzódott nyugatról keletre a Dunántúl, Nagy-Alföld és Biharhegységen
át. Ezt a szárazulatot északon és keleten a Palócföld és az Erdélyi-

medence oligocén tengere határolta. A hajdúszoboszlói fúrásban talált

flishomokk kora bizonytalan, nem lehetetlen, hogy a Radnai-havasok
oligocén vagy eocén flisének folytatása. A központi szárazulattól délre

szintén megvan az oligocén. A Dinári-hegyláncolatok szélén flis-fácies-

ben, a Dráva—Száva-közén és a Fruskagorában pedig széntelepes sotzka-

fáciesben kifejldve. Az oligocén alsó felében lejátszódott kéregmozgá-
sok következménye az eocén képzdmények helyenkint kiemelkedése és

lepusztulása, majd az oligocén kezdetén a hárshegyi homokk durvább
törmelékanyagának keletkezése. A hárshegyi homokk anyaga délkelet-

rl származott, mert a Budai-hegységtl nyugatra kristályos kzetek nem
bukkannak el a mezozoikum alól.

6 id. Lóczy L. sföldrajzi térképe9 a

Bakony és a Bihar nyugati tövében egy-egy tengerszorost tételez fel,

mellyel a Dráva—Száva-menti és palócföldi oligocén tengervályuk köz-

lekedtek volna egymással. A tiszántúli tengerszoros létezésére vonatkozó
adataink egyelre nincsenek, csupán bizonyos megfontolások indokolják

feltételezését.

Az alsó- és középs-miocén tenger elterjedésérl Szalai2 * szerkesz-

tett térképet, mely Siófok—Székesfehérvár—Szolnok—Hajdószoboszló
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irányába kelet-nyugati csapású szárazulatot tételez fel, melyet északon és

délen egy-egy tengervályú határol. Az oligocén óta a központi részek

domborzata nem sokat változott. Mindössze a Mecsekben és a Balaton -

délnyugati részén hódított tért a mediterrán tenger. Lényegesebb vál-

tozás történt a Kárpátok küls oldalán. A flisöv oligocénvégi kiemel-

kedése elzárja a magyar mediterránt a galíciai s bukovinai slirtengertl.

Ekkor válik a Kárpátok morfológiailag is kiemelked, összefügg hegy-
lánccá. Az északi tengerág a Bécsi-medencén át közlekedett az Alpok és

Kárpátok északi tövében húzódó slirtengerrel. Az itt lerakodott rétegek

vastagsága a Bécsi-medencében 2000 m. A Cserhátban Noszky 1200 m-re
becsüli az alsó- és középs-miocén rétegek összvastagságát. Ez az adat

azonban több feltárásból összesített rétegszelvényre vonatkozik, az egyes

fúrások kisebb értéket adnak. A legnagyobb vastagságot adó mátravere-

bélyi 4. sz. fúrás 400 m vastagságban harántolta a széntelepes rétegsort

és annak slir fedjét. Tardon, ahol a reátelepült szarmata és pannóniai

összlet megvédte az eróziótól a mediterránt, ennek vastagságát 647 m-nek
találták. A Márámarosi-medencében és Észak-Erdélyben 2000 m a medi-

3EMA T/MUS SZELVÉNYVÁZLAT KRAKKÓTÓL - BUKARESTIG

1. ábra. Vázlatos szelvény Krakkótól Bukarestig.

i. Negyedkor, 2. Pliocén, 3. Szarmata, 4. Mediterrán, 5. Oligocén, 6. Eocén, 7. Mezozoikum es paleozoikum

8. Vulkáni kzet.

terrán. Az Erdélyi-medence belsejében még nem fúrták át, Sármáson

és Erdszentgyörgyön majdnem 400 m-re fúrtak bele. A magyar masszí-

vum szárazulata felé kivékonyodnak a mediterrán rétegek. így a nagy-

bányai öbölben már csak párszáz m-es, részben terresztrikus rétegsort

találunk. A déli tengerág üledékeinek vastagságát a gráci öbölben 1500,

a Mecsekben 1200, Belgrádnál 300 m vastagságra becsülik. Inkán 649,

Szekszárdon 590 m vastagságban fúrták át a mediterránt. A két ten-

gerág Sopron vidékén át közlekedett egymással, ahol kb. 600 m vastag

a rétegsor. Csekély vastagságot találtak a következ fúrások: Balaton-

földvár 101, Tapolca 117, Csákvár 77, Vál 135, Budapest-Városliget 419,

Debrecen 185 m. Baján, Kurdon és Ukkon nem érték el a mediterrán

alsó határát s így vastagsága nem ismeretes. A felsorolt pontokat össze-

kötve, nagyjából megkapjuk a hajdani szárazulat partszegélyét. Ezen

belül mindössze Várpalotáról ismerünk a felszínen mediterránt. Vékony

és még nem biztosan kimutatott, törtön vagy szarmata kavicsos rétegeket

értek el a nagyváradi, tiszakürti, tótkomlósi és krösszegapáti fúrások is.

Lehetséges, hogy ezeken a helyeken öblök nyúltak a szárazulat belsejébe.

A középs szárazulat szegélyein lerakodott durva kavicsok Herend,

Városld, Budafok, Mátyásföld környékén a középponti szárazulaton

megersöd lepusztulási folyamatnak eredményei.

A szarmata korban a legvastagabb lerakódások a küls medence-

részeken találhatók. A Bécsi-medencében 1000 m, a Gráci-öbölben 600
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m-t tesz vastagságuk. A zalamegyei Budafapusztán 639, Pécstl délre

353 m, a horvátországi Restariban 600 m, a szatmármegyei Bujánházán
332 m, az erdélyi Erdszentgyörgyön 800 m vastagságban fúrták át a

szarmata rétegeket. Magyarország közepén ezzel szemben a szarmata leg-

több helyen hiányzik, vagy legfeljebb igen vékonyan fejldött ki. Csupán
két helyen találtak 100 m-nél vastagabb szarmatát: Csákvárnál 165 m,

Budapesten az Örömvölgy-utcában 172 m volt legnagyobb vastagságuk.

Schréter 17 sföldrajzi térképét kiegészítve az újabb adatokkal, látjuk,

hogy a legvastagabb üledékek háromnegyed körívben helyezkednek el,

egyedül északon hiányzik a gyr záródása. A medence közepén lev
szárazulat déli és keleti határa bizonytalan, mert a Nagy-Alföldön még
csak kevés fúrás hatolt a pannon feküjéig.

Magyar-medencérl tulajdonképen csak a pliocén kezdete óta beszél-

hetünk. Ekkor süllyedt el teljesen a harmadkor folyamán a mindaddig
állandóan kiemelked középponti szárazulat, a magyar masszívum
tömege. Az Alföld közepének besüllyedése következtében üstszer alak

keletkezett. A medenceperemeken ezzel szemben a pannóniai partvonal

mindenütt nagyjából megegyezik a szarmata partvonallal, st Erdélyben

s a gráci-öbölben regredál. A miocén óta képzdött üledékek vastagságá-

ról és elterjedésérl Szentes Ferenc26 szerkesztett térképet. Az újabban
létesült fúrások nyilvánosságra került adatai jól kiegészítik Szentes

térképét. Megállapítható, hogy a pliocén üledékek elterjedése két szem-
pontban különbözik a többi harmadkori lerakódástól. Elször, hogy a

legnagyobb rétegvastagságok;- nem a küls részeken, hanem a medence
közepén keletkeztek. Másodszor, hogy az üledékgyjt medencerészek
csapása (Horvátország kivételével) ÉK—DNy-i irányúvá változik, az

azeltti K—NY-i fcsapásirány helyett. A pliocénrétegek maximális vas-

tagsága a Bécsi-medencében Eichornnál 1050, Nyugat-Magyarországon
Szentgotthárdnál 500, Horvátországban (Ivancsics-kolostor és Restari)

900 m, az Erdélyi-medencében a nagybányai öbölben 1000—1050 m, a

tisztabereki fúrásban 1187 m. Ezzel szemben a Kis-Alföldön, Dél-Zalában

és a Tiszántúl közepén több mint 2000 m vastag pliocént találtak a szén-

hidrogénkutató fúrások'. Miután ezeket kiemelt boltozatokra iparkod-

tak telepíteni, feltételezhetjük, hogy a szinklinálisokban még tekintélye-

sebb a pliocén rétegsor vastagsága. A kisalföldi és délzalai nagy
süllyedéseket Kszeg—Sárvár—Ukkj—Sümeg vonalában egy nyereg
választja el. Hasonló nyereg húzódik a délzalai és nagyalföldi süllye-

dések között a Balatonföldvár—Kurd vonalán. Mindkét vonalon több

ponton már pár 100 m mélységben szarmata vagy legalább alsópannóniai

rétegekbe jutottak. A dunántúli pannon Isaszeg—Szabadszállás és Tolnán
át húzható ÉÉK—DDNy csapású vonal mentén süllyed a mélybe az

Alföld felé. Ugyanilyen csapású meredek süllyedés húzódik az Alföld

keleti peremén Nagyvárad—Arad—Versec irányában. Megegyez csapású,

a Bécsi-medencét hosszában kettészel steinbergi törésvonal is. Fel-

tételezhet, hogy ezek nem utólag keletkezett nagyméret vetk, hanem
az üledékképzdéssel egyidej lassú süllyedés határfelületei voltak.

A negyedkorban a Magyar medencerendszerben három üledékgyjt
terület alakult ki: a Bécsi-medence, Kis-Alföld és a Nagy-Alföld. (2. ábra.)

Mind a három közvetlen folytatása a pliocén süllyedéseknek. Tengelyük
ÉK—DNy-i csapású, alakjuk és fekvésük megegyezik amazokéval.



A Dráva-menti besüllyedés a délzalai süllyedést takarja. A pleisztocén

üledékgyjt medencék felülete jóval kisebb mint a pliocéné. Az Erdélyi-

medence és a gráci öböl teljesen, a Dunántúl és a Kis-AIföld több mint
kétharmadrészben még a levantikum folyamán kiemelkedik s megindul
rajta a letárolás. Az Alföld besüllyedése majdnem egész terjedelmében

folytatódik, csupán kisebb peremi részek maradnak függve a környez

Dfí. JASKO SÁNDOR.
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2. ábra. A Magyar-medence negyedkori üledékei.

alaphegység kereten: edelényi, nagybányai, karánsebesi öblök. Ügy az

isaszeg—tolnai, mint a nagyvárad—verseci határvonalak a pleisztocén

üledékek elterjedését is befolyásolták. A medence belsejében, amint ezt

a geotermikus gradiens változások és a földgázos kutak elterjedései

mutatják, szintén törések mentén történhetett a besüllyedés. Ez azonban

a pleisztocén-pliocén réteghatár mélységviszonyaiból nem volt kimutat-

ható, valószínleg az adatok csekély száma miatt. A 2. ábrán ezért egy-

szeren interpolálással kikerekítve húztam meg a mélységvonalakat.
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A Bécsi-medencében, a Morvamezn felhalmozódott folyóhordalék

tekintélyes tömeg. A pannon-rétegek szinklinálisait kb. 100 m vastag-

ságban feltölt terresztrikus vörös agyag még esetleg pliocén lehet.

A Kis-Alföld déli felében számos fúrás keresztezte a negyedkori le-

rakódásokat átlag 100—150 m vastagságban. A legvastagabbnak Magyar-

óváron találták, ahol a 217 m mély fúrás még nem érte el a pleisztocén

feküjét. A Kis-Alföld északi felében csupán a széleken vannak adatok,

ezek közül a legmélyebbek: Kövecsespusztán 134, Tardoskedden 160 m.

A Nagy-Alföld negyedkori üledékfeltöltése asszimetrikus. Nyugati

felén, vagyis a Duna;—Tisza-közén lassan vastagszik, míg keleti fele

meredeken süllyed le a Bihar-hegy lábánál. A legnagyobb rétegvastag-

ságok: Tisztaberek 173, Hortobágy 245, Szeghalom 362, Kröstarcsa 304,

mind a Tiszától keletre esnek. A negyedkori süllyedés nem egységes.

Püspökladány 75 m és Tótkomlós 70 m rétegvastagságával a negyedkori

üledéksor fenéksíkjának kiemelkedéseit mutatják. Megjegyzend, hogy

az alföldi fúrásokban a pleisztocén-pliocén réteghatár megjelölése nem
mindig lehetséges pontosan, az üledékek megegyezése és a kövületek

ritkasága miatt. Ezért Sümeghy23 24 több fúrásban mélyebbre teszi a

határt, mint Schmidt E., így Kröstarcsán, Békéscsabán és más helyeken.

A Dráva-öböl csapása már a Dinaridákhoz igazodik. Itt Nagyatádon

(68 m) a legvastagabb a negyedkor.

Szembeötl, hogy a Dráva és a Tisza jelenleg nem a legnagyobb

süllyedések fölött folyik. A Duna Budapesttl Fehértemplomig pedig

éppen az alföldi süllyedés legszélén halad. Jobbpartja harmadkori

kzetekbl álló hegylábakat mos alá, balpartján pedig kelet felé mind-

inkább vastagodó negyedkori rétegek találhatók. A lepusztuló, kiemelt

kéregrészek a negyedkorban egész tömegükben ,,en block“ emelkedtek

ki, ezt bizonyítja a folyó terraszok szintjeinek szabályos ferdesík

felületekben elhelyezkedése. A Duna és mellékfolyói közép vagy alsó

szakasz jellegek a negyedkori süllyedésterületeken és közép vagy fels
szakasz jellegek a lepusztuló részeken, vízmennyiségük és hordalék-

anyaguk aránya szerint. A negyedkori süllyedésterületek, a Duna—Tisza

közti Hátság és a Nyírség kivételével, árvizektl járt síkságok. Ezek azt

bizonyítják, hogy az Alföld feltöltdése jelenleg is tart. A süllyedés

folytonosságát a szintezési alappontok elmozdulásai tanúsítják. (Lásd
Benda39

és Gárdonyi38 munkáit.) A tiszántúli süllyedés tengelye pon-

tosan összeesik az országos szintezési fhálózatban tapasztalt maximális
süllyedéssel. Itt jelenleg évi 3 mm az elmozdulás. Ha ez az elmúlt
6—800.000 év alatt, vagyis a negyedkorban változatlanul tartott volna,

úgy 2000—2500 , m mélységet adna. A Dráva-völgyben, Pécstl délre is

megsüllyedtek a fixpontok. A Kis-Alföld jelenkori süllyedését nem
mutathatjuk ki egyelre ily módon, mert itt nem történt szintezés,

csupán a Pápa—Gyr vonalon; ez pedig, mint a térkép mutatja, emel-

ked és lepusztuló területre esik. A maximális emelkedés Pápától kissé

nyugatra esik, a Bakony és az Alpok közti vízválasztóra. Itt évi 4'5 mm
a legnagyobb emelkedés, ami a negyedkor éveinek számával megszorozva
3000—3500 m emelkedést jelentene. A fixpontok jelenlegi elmozdulásai

tehát kb. tízszeresét adnák a pleisztocén epirogén mozgások átlagértéké-

nek! Ezen kérdések fejtegetése már a morfológiához tartozik, de fontos

a legfiatalabb tektonikai mozgások miatt is.
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Az üledékképzdés helyének vándorlásából bizonyos törvényszerség
vonható le. A Kárpátokban már régebben megfigyelték az üledék-
képzdésnek és az azt követ kéregmozgások színhelyének fokozatos ki-

felé haladását. A maghegységek övében a mezozoikumban, a flisövben
a f. krétától az oligocén végéig terjed idben, az ú. n. kárpátalji övben,
a neogénben halmozódtak fel üledékek. Mikor egy-egy övezetet a hegy-
képzdés kiemelt, ugyanakkor besüllyedt annak eltere.28 A kiemelt
hegylánc lepusztulási terméke az eltte húzódó tengervályuba vándorolt.
Hasonló szabályszerség figyelhet meg a Kárpátok bels oldalán is.

A bels medencerendszer tagjai nem sorakoznak koruk szerint olyan
szabályos sorokba mint a Kárpátok, vagy Dinaridák övei. Mégis meg-
figyelhet némi befelé, ill. dél felé tartó sorrend, mint ezt a medencéket
feltölt üledékek tanúsítják. Az is megfigyelhet, hogy az idsebb
medencék utóbb ismét magasra emelkedtek s rajtuk ma a folyók bevágód-
nak, letarolják a felszínt. A fiatalabb medencék mélyebb fekvések és

feltöltésük folyami üledékekkel még ma is tart. Legelször jöttek létre

a palóc és mármarosszigeti medencék, valamint az Erdélyi-medence
északi része. Ezt követte a gráci öbölnek, valamint az Erdélyi-medence
déli részének a besüllyedése. Legkésbben keletkezett a Kis- és Nagy-
Alföld süllyedése, melyeken az üledékfelhalmozódás még ma is tart.

A harmadik ábra igen vázlatos szelvénysorozaton mutatja be az

üledékképzdés és lepusztulás mértékének és színhelyének változásait.

A „0“-vonal a lepusztuló és üledékgyjt területek határvonalait össze-

köt felületet jelzi, ez nem mindig esik össze a tenger színével, mint pl.

a negyedkorban az Alföldön .A sematizált szelvénysorozat az els ábrán
feltüntetett, Krakkótól Bukarestig tartó földtani szelvényvázlat irányába

húzódik, a szelvények fokozatos rövidülését a kárpáti gyrdésekkel járó

összetorlódás okozza. A szelvénysorozatból látható, hogy a Kárpátok
tömegének mind szélesebb sávban kiemelkedése folytán az üledéklerakó-

dás színhelye fokozatosan távolodik. A harmadkori vulkáni kzetek csak

a medence északi és keleti peremérl ismeretesek számottev mennyi-
ségben.

A Kárpátok bels oldalán az üledékképzdés színhelyének vándor-

lása nem olyan egységes, mint a lánchegység küls oldalán volt. Ennek
oka a közti tömeg kratogén jellege lehet, vagyis, hogy a magyar masszí-

vum törések; mentén besüllyedését nem a lánchegység csapása irányí-

totta. A ftörések párhuzamosak Mezoeurópa variszkuszi hegyromjainak
harmadkori peremtöréseivel.

Az üledékek tömegébl következtethetünk a lepusztulás mértékére.

Az üledéktömeg mennyiségét megkapjuk, ha a medence alapterületét

megszorozzuk az üledék vastagságával. Mélyfúrásokból megszerkesztve

az egyenl vastagságok rétegvonalait s az ezek által határolt idomok
területét planimetrálva, mindegyiket megszorozzuk a két határvonal

középarányosával, majd összegezzük az eredményt. Természetesen a szá-

mítás pontossága a fúrások srségétl függ. Egy bizonyos korban

lepusztult tömeg mennyisége megegyezik az ugyanazon idben lerako-

dott üledéktömeg mennyiségével. Esetleges kisebb-nagyobb eltéréseket

okozhatnak eolikus transzportáció, tengeráramok stb. A lepusztult kzet-
réteg átlagvastagságát megkapjuk, ha a lepusztult tömeg mennyiségét

elosztjuk a lepusztult vidék alapterületével.
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A negyedkori üledékgyjt terület nagysága 94.000 km2
,
az itt fel-

halmozódott kzettömeg 8,224.000 km3
. A Duna és mellékfolyóinak jelen-

legi vízgyjtterülete Lászlóffy7
szerint a Vaskapuig 576.000 km2

. Ebbl

3. ábra. Sematizált szelvénysorozat Krakkó -Bukarest vonalon,
i. Lepusztult kzet, 2. Lerakodott kzet, 3. Vulkáni kzet, 4. és 5. A kéregmozgás és üledékvándorlás iránya.

levonva az üledékfelhalmozó területet, megkapjuk a lepusztuló terület

nagyságát: 482.000 km2
. 8,224.000 elosztva 482.000-rel, egyenl 17, vagyis

a lepusztult területen egyenletesen szétosztva a negyedkori folyók hor-
dalékát, 17 m vastagságot kapnánk, de tekintetbe kell vennünk azt is,

hogy nem az egész hordalék rakódott le a Magyar-medencében, hanem
3
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egyrészét a Duna magával vitte a Vaskapun át s a román síkságon, illetve

a Fekete-tengerbe rakta le. A Vaskapun át távozott hordalék, illetve az
Alföldön lerakódó üledék aránya kiszámítható az egyes folyószakaszo-
kon végzett hordalékmérésekbl, tekintetbe véve a mellékfolyókat is.

Miháltz, 11 Takáts, 2
' Bogárdi és mások pontos méréseket végeztek több

helyen a lebegtetett és görgetett hordalékról. Csak a mérési helyek szá-

mának szaporítása után fogunk pontos képet k^pni az egyes folyószaka-
szokon leüleped, illetve továbbfutó hordalékmennyiség arányáról. Min-
denesetre igen tekintélyes folyóhordalék tölti fel a román síkságot is.

Bukarestnél és Marculestinél 50—60 m vastag negyedkori rétegeket
harántoltak. Ha tehát tekintetbe vesszük a Vaskapun át eltávozott folyó-

hordalékot is, úgy a Magyar-medencét övez magaslatokról a negyed-
korban lepusztult kzetréteget átlagban legalább 20 m vastagnak számít-

hatjuk.

Hasonló számításokat végezhetünk a pliocén és szarmata korokból is.

Ezekben az idkben nagyobb volt a vízgyjt medencék terjedelme, de
kb. 50.000 km2

-rel nagyobb volt a Duna vízgyjt területe is, amit késbb
a Rajna hátravágódása elhódított. A számítás szerint a pliocénkori

lepusztulás átlagmértéke 570 m, a szarmatakori lepusztulásé 65 m-nek
adódik. Az adatok hiányosságából ered maximális hibahatár a negyed-
korban ± 25°/o, a pliocénben rt 50%, a szarmatában ± 120%-nak téte-

lezhet fel. A még régebbi korokból az üledékgyjt és lepusztuló terü-

letek kiterjedése, valamint a keletkezett kzettömegek vastagsága nem
ismeretes pontosan s így számítások nem végezhetk, legfeljebb igen tág

hibahatárok közt mozgó becslések volnának adhatók. Igen valószín,

hogy a Kárpátok centrális részeiben, a kristályos övben, mely a leghosz-

szabb id óta s a legmagasabbra emelve, leginkább áldozatul esett a

lepusztításnak, többezer méter vastagságú kzettakaró pusztult el a

kainozoikumban. Ezt bizonyítják a geológiai szelvények elméletileg kiegé-

szített részei is. Lehetséges, hogy a hegység fokozatosan emelkedett ki,

követve a lepusztulás elrehaladását.
Hasonló számítást végzett Prinz Gy. 16

is, aki szerint a pannon bel-

tenger 200.000 km2
,

a beleöml folyók vízgyjt területe 100.000 km2

terjedelm volt. (Prinz a Bécsi-medencét s a beleöml fels Dunát való-

színleg külön veszi.) A pannonban lerakodott rétegek vastagságát Prinz

átlag 1200 m-nek veszi s feltételezi, hogy a pliocén kezdetén a Kárpátok
legmagasabb csúcsai elérhették a 4000 m-t is. Szerinte a lepusztulás vesz-

teségét csak csekély mértékben pótolta a 3—700 m-re tehet általános

emelkedés.

Lepusztulási és üledékképzdési adatok a Magyar-medencében:

Idtartam
(millió

években)
Földtani kor

Az
üledékgyüjt

terület

nagysága

A
felhalmozódott
üledéktömeg

A lepusztuló
terület

A
lepusztult
réteg átlag-

vastagsága

km J

hordalék
évente

0,6 -0,8 Negyedkor 94.000 km 8,224.000 km* 482.000 km' 17 m 10-13

1,6-4,0 Pliocén 203.000 „ 213,928.000 „ 373.000 „ 570 „ 50-130

1,5 Szarmata 123.000 „ 29.729.000 „ 453.000 65 „ 20
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A negyedkorban lerakodott 8,224.000 km3 üledéktömeg mennyiségét
elosztva a negyedkor éveinek számával (600.000—800.000), megkapjuk a

negyedkorban évente átlag keletkezett üledékmennyiséget, 10—13 km3
.

A pliocénben keletkezett 214 millió km3 osztva a pliocén éveinek számá-
val (l

-6—4 millióval) megadja a pliocénben évente átlag keletkezett

üledékmennyiséget: 50—130 km3
. A szarmatában évi 20 km3 hordalékot

számíthatunk ki. Jelenleg. évente kb. 1 km3-re tehetjük a Duna s mellék-

folyóink hordalékát. A lepusztulás és üledékképzdés tehát a szarma-
tától a pliocénig rohamosan megntt s a pliocéntl a holocénig fokoza-

tosan csökken. Még ha fel is tételezünk az idtartam pontos ismeretének
hiányából ered hibahatárt, akkor is szembeötl a hanyatlás. Ennek okát

a kéregmozgások és vulkáni mködés napjainkban lecsökkent, illetve

teljesen szünetel voltában kereshetjük.
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EROSION AND SEDIMENTATION IN THE HUNGÁRIÁN
BASIN DURING THE KAINOZOIC ÉRA.

By Alexander Jaskó. •

The Hungárián Basin lies between the Carpathians, the Alps and the
Dinarides forming geological and geografical unity. On its territory, excepting
Croatia, there were no important tertiary crustal movemen ts; it is therefore
most fit fór paleogeographical examination. Research is hampered by the
Quaternary cover which hides most of its territory. The author has collected

about 500 boring logs and deals with his subject on basis of these data.

In the Eocéné Period the Hungárián Basin was fór the most part a fiat

continent on the borders of which marine limestones and lignitiferous marsh
deposits were formed. Sediments thus formed nowhere exceed 300 m. Lack of

coarse pebbles indicate feeble erosion. In contrast to this Eocéné í'lysh of 3000
m thickness was deposited at the base of the Carpathians. Here the upfolding
of the Carpathians provoked intensive erosion and simultaneously sedimen-
tation in the foreland of the mountain rangé was alsó increased.

The thickness of the Oligocene Flysh is less, 1000 m on the overage.
In the Oligocene Period a series of sediments of 1500—2000 m thickness were
deposited on the S-border of the NW-Carpathians as well, írom Budapest} to

Miskolc. On the other, hand, Oliogence sediments are entirely lacking írom
the western promontories of the Alps over the Balaton. District and the
middle of the Great Piain straight to the Bihar Mountains. In the Oligocene
a fiat continent extended here from E to W. S- of this Mid-Continent; another
marine beit existed atVthe base of the Dinarides. Oligocene deposits of Flysoh
type were forced between the Drave and Savé rivers, and in the Fruska-Gora
Mountains ligínitiferous Oligocene beds of Sotzka type were deposited.

In the Lower and Middle Miocéné conditions did nt change: the Central
Continent extended from E-W, bordered in the S by two sea belts. The
northern sea beit extended from Vienna to Mármarossziget and a series of

beds of 2000 m thickness was deposited in it. Lower and Middle Miocéné
deposits of the Southern marine beit are known in folloving thicknesses:
1500 m near Graz, 1200 m near Pécs, 600 m near Szekszárd and more than
300 m near Belgrade.
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In the Upper Miocéné the Central Continent beeame an island sunrounded
by the maríné beit contaming brackish water already. Sarmatian beds have
íollowing thicknesses: 1000' m near Vienna, 600 m in Croatia (Restari), 800 m
in Transsyilvania.

A Hungárián Easin may only be spoken of since the beginning of
Pliocene times, then the Central Continent sank in completely and the unitary
kettle shaped basin was formed between Carpathians, Alps and Dinarides.
Since that period thickest deposits have been formed nt at the basé of the
mountain ranges bút in the middle of the basin. The thickness of Pliocene
beds exceeds in somé places even 2000 m.

In the Quaternary three independent areas of sedimentation were formed,
the largest of which slopes. tovard the River Tisza. Here the thickness of

Quaternary beds exceeds 350 m. (Fig. 2.)

Zones of sedimentation are shifted according to a certain law. It is gene-
rally known that the areas of sedimentation and those of subsequent move-
ments of the earth crust have been gradually shifted outward in the Carpa-
thians. At the base of the ancient masses sediments were accumulated during

* Mezozoic times, in the Flysch beit írom the Upper Cretaceous to the end of the

Oligocene Period,, in the Subcarpathian zone in the Neogene Éra. As soon as
one zone was uplifted by the upheaval of the mountains its foreland sagged.

Erosion products, of the uplifted mountains accumulated in the sea basins at

the base of the rangé. The same law may be observed on the inward side of

the Carpathians. The members of the inner system of basins do nt rangé,
according to the periods of their formation, int such regular series as the
zones of the Carpathians or of the Dinarides. However, an inward or southward
sequence may be observed as shown by sediments filling up the basins. Older
basins were uplifted again and rivers cut their beds therein, denuding the
surface. The newer basins lie deeper and are still being fiiled up. first the

Palóc (Nord-border of the Hungárián Piain) and the Mármarossziget basins

and the northern part of the Transsyilvanien basin were formed. Afterwards
the Graz basin and the south, of the Transsylvanien basin sank in. Last the
Small and the Great Hungárián Piain subsided where sedimentation is still

going on. (Fig. 3.) gives a diagram of the degree and of the shifting of the
areas of sedimentation and erosion. The series of diagrammatic sections are

> taken along the cross section Krakov—Bukarest shown on (Fig. 1).

On the inner bordér of the Carpathians the shifting of the area of sedi-

mentation was nt so uniform as on the outer bordér of the rangé, because
the cratogenic Hungárián Mass sank in along lines of fracture and did nt
follow the strike of the mountain main. Main fractures are parallel to the
Tertiary bordér fractures of the Variscan mountain relics of Central Europe.

From the mass of the sediments conclusions may be drawn to the degree
of erosion. We obtain the quantity of sediments by multiplying the area of the
basin with the thickness of deposits. A mass denuded in a certain epoch
is equal to the mass deposited in the same time. The average thickness of the
denuded rock is obtained by dividing the denuded volume by the area of the
eroded territory. Maximum error limits due to lack of data may be assumed
as follows: 25% in Quaternary, 50% in Pliocene, 120% in Sarmatian times.
Of older periods knowledge of areas of sedimentation and of erosion and of
the thickness of deposits is insufficient and estimates within very wide error
limits can only be given. Data of erosion and of sedimentation in the Hungá-
rián Basin are tabulated as follows:

Period
Millión
Years

Period

or Epoch

Extern of

Sedimentation
km 2

Accumulated
Sediments

km3

Denuded Area

km 2

Thickness
of Denuded
Rock m

Yearly
detritus

km 3

0,6- 0,8 Quaternary 94.000 8,224.000 482.000 20 10—13

1,6-4,0 Pliocene 203.000 213,928.000 373.000 570 50-130

1,5 Sarmatian 123.000 29,729.000 453.000 65 20
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At present the yearlv sediment corried away by the Danube and ist tri-
butaries may be estimated at 1 lem3

. Erosion and sedimentation increased thus
rapidly from Sarmatian to Pliocene and has decreased gradually since the
Pliocene period to our times. Evén it we admit a certain error due to insuf-
ficient knowledge of the time periods, decline is most apparent. This is due
to the almost compleie cessation of crustal movements and of volcanic activity
in our days.

AZ UNGVÁRIT (KLÓROPÁL) ÚJABB
ELFORDULÁSA.

I

írták: Dr. Liffa Aurél és Csajághy Gábor.

Az E. F. GLOCKERtl 1 a múlt század elején lelhelyérl ungváritnak *

nevezett klóropálféleség két újabbi lelhelyen való elfordulási viszo-

nyait ismertetjük meg a következkben. Az irodalomban tárgyalt eddigi

elfordulásai mindössze csak néhány lelhelyre szorítkoznak. Ezek a

következk:
Ungvár, illetleg a vele közvetlen határos Alsónémeti, ahonnan azt

már Zipser András mint csizzöld vasföldet idézi.
2

E lelhelytl távolabb ÉNy-ra fekv Vienna melletti Tarnahegy
limonitfejtéseibl említi V. v. Zepharovich .

3

Férd. v. Richthofen a Munkács melletti Frigyesfalván 4 talált limonit,

hematit és vasopál kíséretében ungvárit = klóropált. De említi ezenkívül

még Bánszka, Sztára és Mózesfalva környékérl is.
5

Ugyancsak Munkács tájékáról: Bródról hoz fel limonitfejtésekbl

egy gazdag elfordulást V. v. Zepharovich .

6

Ezen elsorolt elfordulások nagy részére az idézett szerzkön kívül

még G. STACHEnál
,

7 Tóth MiKEnél 8 és A. KENNGormál 9
is találunk igen

értékes adatokat.

Amidn mintegy 8—10 évvel ezeltt az Iparügyi Minisztérium meg-
bízásából a hazai kaolin- és tzálló agyagelfordulásoknak a tanulmá-

nyozása során Mád kaolinelfordulásait vizsgáltam, alkalmam volt a

Rátkai-gyepen, az Istenhegyen, a Herceg-köveshegyen lev elfordulá-

• sokon kívül a Bombqly nev dl nagy kaolinkülfejtéseit is közelebbrl
megismerni.

Ez utóbbiak bejárásánál a kissé távolabb É-ra fekv Diósvölgy K-i

lejtjén egy kisebb limonitfeltárásra akadtam, amelynek anyagát tulaj-

donosa, Barna József, a diósgyri vasmveknek szállította. E feltárás-

nak részletesebb ismertetését, sajnos, nem közölhetem, mivel az ezt tar-

talmazó feljegyzéseim az ostrom folytán elpusztultak. Amennyire ózon-

ban emlékezem, a feltárás körülbelül 4—5 m, vagy talán még magasabb
is lehetett és kisebb megszakításoktól eltekintve, végig limonithól állt.

Elfordulására nézve néhány adatot Rozlozsnik P.
10—11

e vidéken vég-

zett geológiai felvételérl szóló jelentésében is találunk. Azért ezekre

utalva, itt csak annyit akarok megemlíteni, hogy e feltárás falában

— mily magasságban nem emlékezem — arasznyi széles, élénkzöld szín
anyaggal kitöltött réteg tnt fel.

Ebbl az anyagból gyjtött mintát, hazatérve, közelebbrl megvizs-

gáltam, azt ungvárit = klóropálnak határoztam meg.



Mikrokémiai úton vizsgálva, megállapíthattam: hogy koncent.
K(OH)-val hevítve, megbámul, majd megfeketedik; míg porrátörve, már
hideg K(OH)-ban is barnaszínvé válik. Kisebb darabkái oxidáló láng-

ban hevítve, nem olvadnak, de megfeketednek és mágnesessé válnak.

A boraxgyöngyöt a Fe-ra jellemz palackzöld színre festi. Faj-

súlya = 2'43.

Fizikai sajátságai közül a következk voltak felismerhetk: színe

csíz- vagy pistáciazöld, karca halványzöld, tapintása kissé zsíros, törése

kagylós, majd szögletes, keménysége =• 2—3, amennyiben a gipszet (2)

karcolja, a kalcitot (3) nem. Nyelvvel megérintve gyengén tapad.

Mindezek a sajátságok a klóropálra, illetleg ungvárit néven ismert

féleségére utalnak. Ezek során meg kell még jegyezni, hogy úgy a faj-

súly, mint a keménység a földes kifejldés válfajánál kisebb, mint a

vaskos, illetleg kagylósnak is nevezett féleségénél. Mert:

#0 földes 12
b) kagylós

fajsúly = 1-7—1-9 2'1—2'2
keménység = 2‘5—30 3‘0—4*5

E. S. Dana13 6-ik és már I. D. Dana 14 5-ik kiadású kézikönyvében is

felhozott azt a sajátságát, hogy a parallelepipedonokban tört darabjai

szemben fekv sarkai poláros mágnességet mutatnak, ezen az anyagon
nem észleltem. Igaz, hogy töredékei sem alkotnak parallelepipedonokat.

St az még egész tömegével se gyakorol hatást a mágnestre.
E sajátságát illetleg meg kell jegyeznem, hogy az átnézett iroda-

lomban egy szerznél se találtam erre vonatkozó valamelyes adatot.

Áttérve ezek után anyagunk kémiai összetételére, elrebocsáthatjuk,

hogy a hazai ungvárit, illetleg klóropál elemzésével eddig csak igen

kevesen foglalkoztak. Azok pedig, akik elemezték, nem adták meg az

anyag közelebbi lelhelyét.

Kimondottan ungvárit-elemzéseket találunk — mégpedig idbeli

sorrendben — Bernhardi és BrandesíI
,

15 Fr. v. KoBELLtl16 és C. Hauer-

tl. 17 Valamennyi hazai — valószínleg ungvári — elfordulásra vonat-

kozik.

E szerzk elemzéseinek különböz eredményei miatt — mint ahogy
A. Kenngott írja18 — nem lehet eldönteni', hogy az ungvárit ferrooxid-

hidroszilikát, avagy egy ferrioxidhidroszilikát-e? Ha erre való tekintet-

bl az azóta megjelent elemzéseket tekintjük, azt látjuk, hogy az E. S.

Dana kézikönyvében felsorolt 19 analízis közül 13-ban a vas mint ferri-

oxid, a többi hatban pedig a ferrioxid mellett, alárendelt mennyiségben,
még mint ferrooxid is elfordul. C. DoELTERnél 21 elemzés közül 16-ban

ferrioxid, ötben pedig ferro-ferrioxid fordul el. 19

Ezek azonban részben a nontronit, részben a pinguit és graminit

néven ismert klóropál-variációk között oszlanak meg.20

Hogy már most e hidroszilikátban a ferrooxid és a ferri-, illetleg

ferri-ferrooxid az anyag friss, avagy állott, illetleg légszáraz állapotá-

val függ össze, amikor a ferrooxid még nem, vagy csak részben, vagy
egészen alakult ferrioxiddá, arra vonatkozó közelebbi adataink nincsenek.

Szemeltt tartva ezeket, célszernek látszott, már csak a hazai anyag
csekély számú elemzésére való tekintetbl is, hogy e lelhely ungváritját

részletes analízisnek alávessük. Alábbiakban látjuk Csajághy Gábor
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elemzését feltüntetve, amelynek következ eredményei légszáraz anyagra
vonatkoznak:

Mád, Diósvölgy Smallacombe, Devon

41-23% 39-70%

15-33% 10-92%

21-52% 21-94%

1-87% 0-14%

nyom . . . —

19-67% 25-41%

alk. - 1-89%

99-62% 100-00%

Fenti adatokból kitnik, hogy anyagunk ferrioxidhidroszilikátnak

felel meg. Legjobban megközelíti a Smallacombe, Devonról származó
anyag elemzési adatait.20

Még ezen elemzés során néhány szóval rá akarnék térni arra az

érdekes vitára, amely szerint C. Peters nem volt hajlandó az ungváritól

önálló ásványnak elismerni. Az Ungvárról származó anyagot C. Peters,

Felletár EMiLlel megelemeztette. És a nélkül, hogy a közlend ered-

ményének elébevágna — támaszkodva Bernhardi és Hauer analíziseire —

,

már elre annak a véleményének ad kifejezést, hogy a KENNGOTTtól önálló

speciesnek tartott ungvárit, tekintet nélkül arra, hogy mily viszonyban
áll a barna opálhoz, csupán egy legkevésbbé konstans tagja a íclór-

opálnak.21

Ezzel szemben A. Kenngott22
szerint a klóropál és az ungvárit nem

tekinthetk egy ásványnak, mivel az ungvárit nem opál. Kenngott sze-

rint a klóropál helyesen: ungvárittal kevert opálnak tekintend, a nélkül

azonban, hogy ezáltal a hozzákevert anyag, tehát az ungvárit önálló

species volta megsznnék.
E vita további fejldését követni nem lehetett, mivel egyrészt

A. Kenngott munkájának a folytatása megsznt, másrészt pedig Felletár

E. elemzése úgylátszik nem jelent meg.

*

Mai ismereteink szerint az ungvárit a nontronit csoportjába sorolt

klóropál egy változata. Lényegében egy az opállal a legbensbb mértékig

kevert nontronit, amely fokozatos átmenetet alkot egyfell az elbbihez,

másfell az utóbbihoz.23-24

E. S Dana25
az ungváritot a klóropál egyértelm nevének tartja épp-

úgy, mint C. Hintze is .

26 C. Doelter27 pedig a klóropált összes változatai-

val a nontronit egyértelm nevének tartja.

*

Ezek után áttérünk egy másik lelhelyrl származó ungvárit elfor-

dulási viszonyainak a rövid ismertetésére.

Si02 =
TiOa =
AbOs =
FesCh —
FeO =
CaO =
MgO =
CO2 =
Hl>0 =
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A legutóbb Gönc környékén végzett reambuláló felvétel alkalmából

részletesebben jártam be a község közvetlen közelében fekv Borsó-

hegyet. Kauacsosnak nevezett Ny-i lejtjének nagyrésze agglomerátos

andezittufából áll. Ennek anyagát szerteszéjjel ágazó egy-kétujjnyi széles

repedések szabdalják fel, amelyekben lépten-nyomon sárga opál, ritkáb-

ban hófehér tej opál, majd limonitkiválások figyelhetk meg.

A kzetbl kimálva sok helyen találni ezek törmelékét. Ebben, még-
pedig fképen a tejopáltövmelék között, igen gyakran az iméntiekbl
már ismert csizzöld ungvárit kisebb-nagyobb darabkáit is látni.

Tej opál kíséretében való elfordulása emlékeztet a Haar közelében

lev grafittelep fedjében elforduló klóropálra, amelynek kísérje
tejopál .

28

Eredeti elfordulását a kzetben hosszas nyomozás ellenére nem
sikerült megtalálnom. Még ama helyeken se, ahol töredékei a felszínen

nagyobb mennyiségben hevertek. Pedig a limonit, amely, mint láttuk,

az opálon kívül rendes kísérje és keletkezésének bizonyos mértékben
függvénye — ha alárendeltebb mennyiségben is — e helyen is megvan,
vékonyabb-vastagabb erek alakjában a kzetben.

Itt gyjtött darabjai részben vaskos, illetleg kagylós, részben földes

kifejldések. Elbbiek tömöttebbek és gyakoriabbak, utóbbiak lazák és

ritkábbak.

Közelebbi vizsgálat alá véve ezeket, úgy a mikrokémiai úton nyert

eredmények, valamint a fizikai sajátságaik is, a már fentebbiekbl ismer-

tekkel megegyeznek és ungváritra utalnak. Ennek e helyen való elfor-

dulásáról egyébként már e reambuláló munkámról való jelentésemben 29

is néhány sorban megemlékeztem, amelyhez ezekkel kapcsolatban még
csak annyit akarok hozzátenni, hogy miután kell mennyiséget sikerült

anyagából begyjteni, munkatársam ezt is részletes kémiai vizsgálat alá

vette. Elemzési eredményeit a következk tüntetik fel, megjegyezve,

hogy az adatok légszáraz anyagra vonatkoznak:

Gönc, Kavacsos Kobell F. lelhely, Ungvár

Si02 = 60-72% 70-00%
TiOs = — —
AI2O3 = 1-76% 0-75%
Fe203 = 21-59% 14-25%
FeO = — —
CaO = 1-36% —
MgO = nyom —
CO2 = — —
H2O = 14-36% 15-00%

99-79% 100-00%

Ezekbl az eredményekbl kitnik, hogy ez az elfordulás is egy
ferrioxidhidroszilikát. Összehasonlítva összetételét több eddig ismert

elemzés eredményével, azt látjuk, hogy legjobban egyezik a Kobell F.

klóropáléval .

30 Mind a kettben feltnik, hogy kovasavtartalmuk a Dana
és DoELTERben felsorolt elemzések átlagos kovasavtartalmát lényegesen
meghaladja.

Ezzel kapcsolatban rámutathatok E. S. Dana kézikönyvének ama
érdekes kitételére, mely szerint hazai klóropáljaink opállal vannak

r



keverve s abba fokozatos átmenetet képeznek. Ez a sajátságuk teszi sze-
rinte érthetvé, hogy némely elemzésben magas a kovasavtartalom.31

Minthogy a mi elfordulásunknál is hasonló az eset, ennélfogva
magas kovasavtartalma szabad opál jelenlétére utal.

*

Végül ezen elemzéseinkkel kapcsolatban még csak megemlíteni
akarom, hogy újabban hazai eredet, éspedig Zemplén vármegye vala-
mely lelhelyérl való klóropált (ungváritot) W. Noll vizsgált azzal a

célzattal, hogy összefüggést keressen anyagának víztartalma s bels fizikai;

illetleg kémiai szerkezete között.

W. Noll ezen vizsgálatai nyomán E. S. Larsen és G. Steiger, egy
WooDról (Califomia)-ból való nontroniton megállapították, hogy a lég-

száraz anyag 13’06°/o-nak megfelel víztartalma a hmérséklet emelésé-
vel fokozatosan csökken, de ugyanakkor törésmutatója (n) megnöve-
kedik. Ezt az alábbiakban mutatjuk be:

Légszáraz . .

.

.. . 13-06% ... ... n— 1-585 . .

.

75° ... 4-40% ... ... n— 1-615
105° ... 3-10% ...

130° ... 2-60% ... . . . n - 1-640 . .

.

... 2V — igen nagy
160° 2-00% ... ... n- 1-655

210° 1-80% ... ... n- 1-670

290° 1-80% ... ... n — 1-69

így 160^-ra való hevítésnél 2‘0°/o-ra csökken. Azonban egy éjszakán

át nedves levegnek kitéve, víztartalma 9’8%-ra felemelkedik, miközben
törésmutatója n = 1‘655-rl 1’645-re esik.

32

E vizsgálatok során arra az eredményre jutottak, hogy a nontronit

csoportjába tartozó vashidroszilikátok identifikálásánál e jelenségek

figyelembe veendk.
E megfigyeléseket érdekességükön kívül még hazai ásványra való

tekintetbl is érdemesnek találtam itt felemlíteni.
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32. W. v. Engelhardt: Über silikatische Tonminerale. (Fortschritte dér Minera-
logie, Kristallographie u. Petrographie. Berlin, 1937, pag. 319.)

33. W. Noll: Zr Kenntniss dér ontronits. (Chemie dér Erde. V. 1930, pag. 373.)

•

TREMOLIT A PRELUKA-HEGYSÉG
KRISTÁLYOS MÉSZKÖVÉBL.

írta: Sztrókay Kálmán dr.«

A Szolnok-Doboka és Szatmár megyék határán szigetszeren kiemel-

ked prelukai kristályospala-hegység tremolitját elször Hofmann Károly

(4. p. 32.) említi az 1885. évi felvételi jelentésében. A metamorf kzetek
közé települt szemcsés mészkben vagy ahogy nevezi: sdolomitban
helyenkint .,meglehets bségesen"' megjelen gram ma t i t-ot figyelt

meg. Két évvel késbb, 1887-ben Primics György járt a területen. Errl

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1947. január 8-án tartott szak-
ülésén.

V



44

szóló beszámolójában (11. p. 123.) ugyancsak megemlékezik a kristályos

mészkben lelt tremolit elfordulásáról.

E két jelentés azonban csak az ásvány megjelenésének felemlítésére

szorítkozik; közelebbi lelhelyrl, ásványtani jellemzésrl, genetikai viszo-

nyokról nem közöl részleteket.

1943 szén a Prelukai-hegység egyrészének bejárása és átvizsgálása

közben, számos helyen pegmatittelérek jelenlétét állapítottam meg. Egyik
telér követésekor, ennek a kristályos mészkbe való áthúzódása rr^ntén,

feltnen szép tremolit mutatkozott.

A Prelukai-hegység kristályos skzetekbl álló tömege mintegy
szigetként emelkedik ki a harmadkori üledékek alkotta környezetbl.
Alaprajza nagyjában ék- vagy háromszögalak, mely kelet felé hegyes
szögben húzódik ki; keletnyugati hosszúsága 22—25 km, míg legnagyobb
(ÉD) szélessége 8—10 km. A hegység ftömegét mezozónás jelleg meta-
morf-kzetek alkotják. Uralkodólag plagioklász-paragneisz, mely helyen-

kint éles határ nélkül, a plagioklász megapadásával, biotitpalába megy át.

E két ftípuson kívül kevés gránátos csillámpala, muszkovit-biotitkvarcit

és ismétld településben különböz amfibolitok, egyes helyeken jelents
vastagságban kristályos mészkövek és dolomitok alkotják az üledékes

eredés metamorf-kzetek sorozatát. E parakzeteken kívül Kráutner

(7.) megkülönböztet még egy ortogneisz-kzetet vagy zúzott-gneiszet is,

mely leginkább a kvarcitok sorozatában kisebb lencséket formál. Mind-
ezeket a kzeteket pegmatiterek és telérek járják át. E pegmatitok

száma és jelentsége az újabb feltárások szerint sokkal nagyobbnak
mutatkozik, mint az idevágó irodalom (Posepny, Hauer—Stache, Hof-
mann, Kráutner) feltünteti.

Hofmánn bvebben vizsgálta meg a kérdést, (loc. cit. p. 32—33.)

A kedveztlen feltárási viszonyok miatt annyit tud megállapítani, hogy
egyes helyeken e pegmatitszer képletek a metamorf-kzetek közé telep

módjára illeszkednek be s szerkezetük is palás jelleget árul el. Míg más
esetben, pl. a hegység déli részén, a Lápos-folyó szurdokában határozot-

tan fiatalabb, diszkordáns áttörésben mutatkozó pegmatitokat figyel meg.
Üjabban Kráutner (7. p. 165.) azt a véleményét fejezi ki, hogy a „pegma-
titos és aplitos kzetek kis lencséket alkotnak a paragneiszok sorozatá-

ban". A jó feltárások hiánya t is gátolta abban, hogy a település rész-

leteit és a kontaktusokat kivizsgálhatta volna. Megállapítja, hogy e kép-

zdményekben az ortoklász teljesen hiányzik (!), a plagioklászok iker-

lemezesek és a savanyúbb tagokhoz tartoznak; a kvarcok hullámos

kioltásából arra következtet, hogy e pegmatitok ers zúzódásoknak vol-

tak alávetve.

Ezzel szemben az utóbbi évek (1941—1943.) során néhány jó feltárás

más vélemény kialakításához szolgáltatott adatokat. így a hegysziget

keleti felén, Macskamez községtl északra, több pegmatittelért sikerült

feltárni. Ezek közül az egyik legjelentsebbet, a D. Sasului gerince alatt

kb. 550 m tgsz. feletti magasságban lévt, csillámbányászat céljából meg
is nyitották. A Ganz és Tsa rt. kezelésében lév bánya kiváló minség
muszkovit-csillámot termelt s rövid id alatt jelentsen fellendült. Eme
ÉÉK—DDNy csapású telér mintegy 1'5—2 m vastagságban, függleges

kifejldésben határozott diszkordanciával töri át a környez kzeteket.

E telér jellegzetes pegmatit-ásványait Zsivny V. (17.) vizsgálta meg.
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Ismertetése szerint a paragenezis legnevezetesebb tagja a b e r i 1 1, mely
tekintélyes (8'5 cm magas és 4 cm széles) kristályban fordult el. Ezen-

kívül dm-es, eléggé jó kristályos fekete turmalin (schörl), majd ökölnyi

gránát és jelents méret (16 X 16 cm-es) ortoklász-földpát mellett több

dm-es könyvvastagságú muszkovit és kevés biotit egészíti ki az együttest.

Fontos az a megfigyelése, hogy az ortoklász nem ikerlemezes, a mikro-

klin-struktúrának nyoma sem látszik; a csillámtáblák épek, nyomást nem
szenvedtek. De nemcsak Macskamez közelében, hanem a hegység ellen-

kez, északnyugati részén is több hasonló kifejldés, bár kevéssé feltárt

pegmatit jelenlétérl volt tudomásunk. így a régebbi adatokkal, külö-

nösen Hofmann K. megfigyeléseivel kiegészítve az újabb tapasztalatokat:

1. kép.

Vékonycsiszolati kép a tremolitos mészkbl. A középen több vezuvián-szem
látható; a kép jobbszélén tremolit. Nagyítás: 1 : 50.

Mikroskopisches Bild des karbonatischen Kontaktgestein. In dér Mitte rund-
liche Kömer von Vesuvian, rechts ein Tremolit-Kristall. Vergr. 1 : 50.

\

valóságos pegmatittelér rendszer képe alakul ki. Ügy tnik, hogy e peg-

matitok vagy legalább is ezeknek egyrésze nem tartozik a metamorf-
kzetek sorába, miként Kráutner véli, hanem késbb, a fbb hegymoz-
gások lezajlása utáni idben keletkezett.

Az elmondottakat látszik bizonyítani az a megfigyelés is, mely a

t r e m o 1 i t-elfordulással kapcsolatos. Említettük, hogy a metamorf-
sorozat tagjai közt helyenként jelents szerepe van a kristályos mészk-
nek is, mely nagyobb összefügg tömegben húzódik át a hegység közepe
táján, Ó-Preluka község mellett, ÉK—DNy irányban. Ez a kristályos

mészkvonulat sem mentes a kisebb-nagyobb pegmatitnyomoktól.
Ó-Preluka község szomszédságában emelked D. Paltinului déli vállában,

a 25.000-es térkép -Q- 651-es és'-C- 684-es magassági pontjai között, a La
Poeana nev gyér növényzettel takart hegylejtn egy nagyobb pegmatit-

telér nyomát lehet végkövetni a mészkben. A telércsapás (ÉÉK—DDNy)
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mentén, számos helyen kisebb tremolitos mészkszirtek vannak a fel-

színen.

E szürkésfehér, durvaszem kzet bven tartalmaz tremolitot.

A fehér-, szürkésfehér- vagy kissé sárgásszín tremolitkristályok ren-

dezetlenül vagy gömbsugaras illeszkedéssel ágyazódnak a mészkbe.
Környékük helyenként kissé fellazult és porlóvá változott. A kristályok

alakja leginkább nyúlt, kissé lapított, lécszer. Hosszúságuk átlagosan

a 4 cm-t is eléri, de vannak elvétve ennél nagyobb kristályok is; széles-

ségük átlagosan 0'5—1 cm. Kristályforma nem ismerhet fel; ellenben

kitn hasadási felületek látszanak, valamint a harántelválás nyomai is

szembeötlk. A kristályok felületén általában üvegfény, a hasadási lapon

gyöngyházfény, míg a finoman rostos részleteken selyemfény mutat-
kozik. Mikroszkópban az ásvány színtelen; az optikai jelleg negatív; a

. ^ 1
°

ferde kioltás számos készítményben mért középérték alapján: c c = 16 .>

A törésmutatók közül az a teljesen egyenlnek mutatkozott a Merck-
féle fahéjolajéval: 1'602 (20 C c

). E törésmutatónak és a kioltás szögének
segítségével a többi állandót közelít pontossággal a WiNCHEix-féle nomo-
gramm (16. II. p. 211.) alapján állapítottam meg. E szerint y

— 1’630

s így a 7—a = 0‘028; a tengelyszög: 2V = 86°. A tengelydiszperzió alig

észrevehet: p < v.

Az ásvány kémiai összetételére vonatkozólag a fenti adatok alapján

a nomogramm FeO — 2°/o-ot tüntet fel.

A tremolitkristályok zárványokat foglalnak magukban. E zárvá-

nyokat leginkább kalcitkristálykák alkotják. De zárvány gyanánt épp-

úgy, mint a karbonátkzetben elszórva még egy jellegzetes kontakt-

ásvány látható: a vezuvián. A vezuvián apró, legömbölyödött szem-

csék formájában (1. kép) következetesen mindenütt megtalálható, ahol

a tremolit mutatkozik. Csiszolatban a felszíne érdesnek látszik, különben

teljesen színtelen és a nagy fénytörés miatt éles a körvonala; ketts-

törése igen alacsony, kb. az apatitéval egyez. Optikai jellege változó,

uralkodólag negatív. A szemcsék mérete átlagosan 0’1—0'2 mm, néha

eléri a 0'4 mm-t is. A nagyobb szemek csiszolatban szabadszemmel is

kivehetk. Mennyiségük elég jelents: pl. egyik vékonycsiszolatban

38 drb szemecskét lehetett megszámlálni. A jelek szerint valószín, hogy

kedvezbb feltárási viszonyok esetén a vezuvián nagyobb, makroszkópos

méretekben is elfordul.

A fenti ásványokon kívül az egyik csiszolatban egy margaritszerü

csillámpikkelyt is megfigyeltem. A pontosabb meghatározása azonban

nem sikerült.

*

A macskamezi csillámbányában lelt ásványok és a fent ismertetett,

kontakt-hatásra valló mészszilikátok tehát azt bizonyítják, hogy a pala-

kzeteken áthatolt, fiatalabb pegmatit-behelyezkedésekrl is kell beszél-

nünk. Az eddig megismert ásványparagenezis alapján kovasavban gaz-

dagabb magmára gondolhatunk, melybl e telérek eredetüket nyerték.

Ennek a nem is nagy mélységben lév gránitbatolitnak egyben szerepe
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lehetett a hegysziget mai szerkezetének kialakításában is. A részben

törésekkel határolt terület kissé meg van emelve, amire az skzeteken
lév harmadkori üledékfoltok alakjából és viszonylagos szintmagasságá-

ból következtetni lehet.

(A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-kzettani
Intézete. 1946.)

ÜBER DAS VORKOMMEN DES TREMOLITS IN

KARBONATGESTEIN DES PRELUKAER
KRISTALLINEN MASSIVS.

Von K. Sztrókay*

Über das Vorkommen des Tremolits im Prelukaer kristallinen Massiv
hat zuerst 1885 K. Hofmann (4.) und zwei Jahr spater G. Primics (11.)

berichtet. lm Herbst 1943 stellte dér Verfasser wáhrend seiner Unter-

suchungen eines Magneteisenvorkommens die Anwesenheit mehrerer
Pegmatite fest. In dér Náhe eines sich im kristallinischen Kaik fortset-

zenden Pegmatits konnte mán an dér Oberfláche tremolitführende

Kalkfelsen beobachten.

Dér Tremolit kommt im körnigen Kalkstein sogar reichlich vor.

Farbe dér Kristalle grau- oder gelblichweiss; die Lángé dér leistenför-

migen Kristalle betrágt 1—4 cm. Spaltbarkeit, Querabsonderung gut

beobachtbar. Unter dem Mikroskop sind die Kristalle farblos; optischer

Charakter negatív; Auslöschung — als Mittelwerte mehrerer Messun-
1
°

gén — c:c = 16 o
* Brechungsindices: a — 1'602, y

— 1'630; = 0
-

028.

Achsenwinkel: 2V = 86°. Dispersion kaum bemerkban: o < v. Auf Grund
dér erwáhnten optischen Verháltnisse zeigt das Nomogramm Winchell’s

auf einen Inhalt von FeO = 2%>. Die Tremolitkristalle schliessen winzige

Kalzit-Körner ein.

Neben dem Tremolit kann mán im porosén kristallinischen Kalk-
stein kleine rundliche V e s u v i a n-Körner beobachten. Dér Vesuvian
kommt konsequent überall vor, wo Tremolit einmal sich zeigt. Im Dünn-
schliff ist dér Vesuvian farblos, seine Oberfláche sieht chagrinartig aus;

wegen seiner starken Lichtbrechung ist dér Umriss kráftig (Abb. s.

Seite 44.). Doppelbrechung schwach; optischer Charakter abwechselnd,
aber vorherrschend negatív. Die Grösse dér Körner betrágt 0'1—0’4 mm.

Das Auftreten beider Kalksilikate in dér Náhe eines Pegmatits weist

auf eine Kontaktwirkung hin. Th. Kráutner (7.) hat im Preluka-Massiv
lediglich pegmatitartige Gebilde beobachtet, die in dér Serie dér Para-
gneisse linsenförmige, syngenetische Einlagerungen bilden. Dagegen
liefern die oben angeführten Kontaktsilikate, wie die Mineralien dér

Glimmergrube bei Macskamez (17.), einen Beweis dafür, dass im Gebiet

in die metamorphen Gesteine jüngere Pegmatite eingedrungen sind, die

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft am 8.

Jánner 1947.
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als Produkte eines in einer kleineren Tiefe liegenden Granitbatholits
aufgefasst werden können.

(Mineralogisch-petrogr. Institut dér Petrus Pázmány Universitát
Budapest, 1946.)
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A
LÁPOS HEGYSÉG ÉSZAKNYUGATI RÉSZÉHEZ
CSATLAKOZÓ HARMADKORI DOMBVIDÉK

FÖLDTANI VISZONYAI
írta: Schréter Zoltán

A Lápos hegység a Lápos folyó középs folyása mentén elterül,

kristályos palából álló szigethegység, amelyet a régibb földtani irodalom-

ban Prelukai kristályos pala szigethegység néven említenek. Nevez-

hetnék Haragosi szigethegységnek is, a hegység tetején elterül Ó- és

j-Haragos (Ó- és Új-Preluka) községek után. A Lápos-hegység elneve-

zést több nagyobb méret térképen — helytelenül — a kristályos pala-

hegységtl délre, az ó- és újharmadkori képzdményekbl felépült

dombvidék elnevezéseként látjuk feltüntetve. A kristályos palák délen

az ó- és újharmadkori képzdmények alól lankás emelkedéssel bukkan-
nak fel, míg a hegy északi oldalán nagy tektonikai vonal mentén hir-

telen, meredek lejtvel végzdnek. A kristályos palákból álló hegység
északnyugati részét és a hozzá északnyugat felé csatlakozó harmadkori
dombvidéket 1943 szén egy hónapon át földtanilag térképeztem. Fel-

vételeim kiterjedtek Ó- és Üj-Haragos (Ó- és j-Preluka), Haragosalja

(Groppa), Nagyhegy (Magúra), *Csernefaiva, Kápolnok)—Monostor, Rév-
kápolnok (Vaád), és Kvárberence községek határaira.

A bejárt területhez nyugat felé csatlakozó Szurdukkápolnok, Kis-

körtvélyes, Kovás és Kisremete községek határait irányításom mellett
ifj. Schréter Zoltán térképezte. A rétegsor teljessége és a hegyszerkezet

jobb megvilágítása végett az eredményeire is hivatkozom a megfelel
helyeken. A szóbanforgó területet földtanilag elsízben 1862-ben Posepny

F. vizsgálta, aki fleg a szénelfordulásokkal foglalkozott. (1.) Háuer és

Stache (2.) szintén ismertetik a terület egyrészének földtani viszonyait,

fleg Posepny közleménye alapján. A Magyar Földtani Intézet megbízá-
sából az 1870-es és 80-as években Hofmann Károly térképezte ezt a

területet a környez vidékkel együtt. Földtani felvételeinek eredménye
1 *75.000-es lépték földtani térkép alakjában 1898-ban, a Magyar Föld-

tani Intézet kiadásában megjelent. (6.) A hozzátartozó rövid térkép-

magyarázó szöveget azonban már Koch Antal írta (7.), aki a területet

részben reambulálta is. 1906-ban megjelent Posewitz TivADARnak a

magyarországi kolaj- és aszfaltelfordulásokról írt fontos munkája (10.),

amelyben ismerteti a Kovás és Kvárfüred községek mellett elforduló
kolajnyomokat és a rájuk irányuló eddigi kutatásokat. A tulajdonképeni
alapvet földtani vizsgálatokat a szóbanforgó területen Hofmann K.

végezte. Földtani térképén és az említett térképmagyarázón kívül három
jelentésében (3., 4. és 5.) találunk utalást a szóbanforgó területre vonat-
kozólag, de részletes leírás nem maradt tle. A kristályos palákat újab-
ban, 1937-ben kzettani szempontból Kráutner Th. román geológus

ismertette. Ugyan a hegység tektonikáját is vázolta. (11.) A szomszédos
területen a Károlya—Kvárberence között elterül dombvonulattól
északra es területet legújabban Jaskó S. térképezte és ismertette. (12.

4. old.) Bármilyen pontosan térképezett is Hofmann K., némi kiegészítés

4
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és módosítás mégis akadt az új felvétel alkalmával, ami természetes is,

hiszen minden újabb földtani felvételnek szükségképen kell új adatot is

hoznia. Hofmann térképén pl. dlési adatok nincsenek s így a hegyszer-
kezetrl megfelel tájékoztatást nem kaphatunk. Továbbá Hofmann
meglehetsen általánosít és olyan területeket is befest egy-egy régibb
földtani színtáj színével, ahol az ers elfedettség következtében nem
tudhatjuk biztosan, hogy milyen régibb földtani képzdmények rejtz-
ködhetnek a pleisztocén takaró alatt. Térképemen berajzoltam a dlési
adatokat és feltüntettem a pleisztocén takarót, valamint a kavicspár-
kánysíkokat is. Egyébként csak kisebb részleteltérések vannak a Hof-
mann-féle térkép és az új felvétel között.

A

)

RÉTEGTANI VISZONYOK.

A térképezett 'területen a következ földtani képzdmények, fordul-

nak el:

I. Archai képzdmények.

1. Kristályos palák; gneisz és csillámpala.

A haragosi (prelukai) kristályos palahegység gneiszbl és csillám-

palából áll. A gneisz uralkodólag — Kráutner szerint (11.) — plagio -

klásztartalmú paragneisz. Az ásványtani összetétel szerint a következ
típusokat különbözteti meg: plagioklász- és diszténtartalmú paragnei-

szokat, plagioklász-, biotit- és gránáttartalmú paragneiszokat és végül

biotit- és muszkovittartalmú paragneiszokat. A plagioklász elmaradása
folytán csillámpalák állottak el, nevezetesen Kráutner (11.) szerint

biotitos csillámpalákat, gránátos, biotitos-muszkovitós csillámpalákat

találunk a gneiszok mellett, amelyektl a csillámpalák el nem különít-

hetk. A gneiszok és csillámpalák általánosan elterjedtek Ó-Haragos,

Üj-Haragos és Haragosalja (Groppa) környékén, továbbá Szurdukkápol-
noktól DNy-ra, a Kapnik-patak szurdokában. A kristályos palák ftöme-
gén kívül Kápolnok—Monostortól és Rózsapataktól délre, a hegység
északi elterében egy keskenyebb kristályos palasáv is húzódik; ez való-

színleg egy alsóbb fekvés, ersen széthengerelt pikkely részletének

felel meg. Kráutner ezenkívül egyes kisebb szemesgneisz-lencséket mag-
matikus eredetnek tart. A gneisz- és csillámpala-csoport többszörösen

gyürdött és általában DNy—ÉK-i csapású. A kristályos palák területén

ércelfordulások is vannak. Már régóta ismeretes a macskamezi man-
gánércelfordulás,* amely azonban felvételi területemen kívül esik, tehát

errl nem szólok.

Ezenkívül limonitnyomok ismeretesek néhány helyen, amelyekrl
alantabb szólok.

* L.: Kossmat F.: Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien, 1905. —
Kossmat F. & John C.: Zeitschrift für. prakt. Geologie, 1905. — Rozlozsnik
Pál: Földtani Közlöny, 49. k., 1919. — Quiring H.: Zeitschrift für prakt.

Geologie, 1919. — Behagel G.: Osteuropainstitut Breslau, Quellén und Studien

III. Abt., 5. Heft, Teubner, 1922. — Papp Károly: A magyar birodalom vasérc-

és kszénkészlete. A m. k. Földtani Intézet kiadása, 1916.
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2. Amfibolit, amfibolpala és chloritpala.

A gneisz- és csillámpala-csoportba betelepülve, helyenkint amjiboli

-

tokát, amfibolpalákat és chloritpalákat találunk. Az amfibolitok és amfi-

bolpalák többnyire feketés, vagy zöldesfeketés színek; utóbbiak réte-

gesek — palásak. Néhol sötétzöldekké válnak és chloritpalába mennek át.

Összefüggésük tehát kétségtelen. Az amfibolitok, amfibolpalák és chlo-

ritpalák a gneisz-csillámpala-csoportba települve fordulnak el s azok

csapásával párhuzamosan húzódnak DNy-ról ÉK felé. Vastagságuk néha

csak egészen csekély, néhány deciméternyi, de gyakran 5—10 m vasta-

gok, st ennél nagyobb vastagságúak is vannak. Az amfibolitok, amfibol-

palák és chloritpalák szélesebb vonulatait már Hofmann Károly is fel-

tüntette földtani térképén. De ezeken kívül számos kisebb, vékonyabb

elfordulása is van, egyebek között Kápolnok—Monostortól délre, az

j-Haragos felé vezet kocsiút mentén, a hegygerinc északi oldalán,

amelyeket a földtani térképen külön feltüntetni nem lehet. Ezeknek a

kzeteknek néhány jelentsebb sávját j-Haragos környékén tudtam
kiválasztani, amiket egyébként már Hofmann K. is feltüntetett. A hara-

gosi kristályos palahegység fentemlített kzeteit Kráutner Th. (11.)

kzettanilag megvizsgálta s ásványtani összetételük szerint a következ
típusokat különböztette meg: amfibolitokat, amelyekben a biotit és amfi-

ból egyenl mennyiségben van jelen, gránátos amfibolitokat és plagio-

klászos amfibolitokat. Járulékos elegyrészekként titanit és apatit elég

gyakori; ezeken kívül elfordulnak még bennök kalcit, epidot, zoisit és

szericit. Kérdéses, hogy ezek a kzetek magmatikus, vagy üledékes
eredetek-e. Tekintettel arra, hogy az amfibolitok a paragneiszban kon-
kordáns betelepülésekként szerepelnek, Kráutner hajlandó ezeket inkább
üledékes eredeteknek tekinteni. (11., 5. old.)

Figyelemreméltó, hogy egyhelyütt, a következkben leírásra kerül
kristályos dolomitban is találunk vékony amfibolit-betelepüléseket.

A Kápolnok—Monostortól DDNy-ra lév Khegyrl (Dealu Petrariului)

észak felé lejöv Sireului-völgy középs részén, a fehér dolomit rétegei

többször váltakoznak vékony amfibolitokkal. Az amfibolit hasadékai és

rétegessége mentén pirithártyákat és bevonatokat találunk.

3. Kristályos szemcsés fehér dolomit.

A kristályos palacsoportban dolomit lép fel, amely néha csak kes-

keny és kisebb kiterjedés vonulatokban, vagy lencsékben fordul el,
helyenkint azonban nagykiterjedés hosszú és széles vonulatokban

terül el. Kzete kristályos szemcsés fehér dolomit; ritkábban aprószem-
cséj, többnyire durvábbszemcséj, márványszer. Rendesen többé-

kevésbbé hasadozott. Azokat a részeit, amelyek kevésbbé hasadozottak,

márvány gyanánt is fel lehetne használni. Egyhelyütt, Nagyhegytl
(Magurától) DNy-ra, a Valea Pojenilor-völgy fels részében, a kocsiút

mellett lév elfordulás fejtését meg is kísérelték, de a kocsiút rossz

karban léte miatt, továbbá mert a kzet egyrésze ersebben hasadozott,

a fejtést abbahagyták. Kövületnek természetesen nincs nyoma benne.

Felmerülhet az a kérdés, hogy nem volnának-e ezek a dolomitok esetleg

a Keleti-Kárpátokban ismeretes permi dolomitokkal párhuzamosíthatók.

4*
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A válasz az, hogy nem .Tekintettel arra, hogy a kzet teljesen átkristá-

lyosodott, továbbá mert kisebb lencséi a kristályos palák közé települve

fordulnak el, és végül, mert pegmatit-telérek is áttörték, az itteni dolo-

mitokat a kristályos palával egyidej képzdménynek kell tekintenünk.

Tehát lehet szilur, vagy devon korú, de esetleg archainak kell minsí-
tenünk. Ahol az sdolomit nagyobb kiterjedésben jelentkezik, ott a fel-

színe karsztos jellegvé válik, pl. a Hindealor-hegyen. Az sdolomit
nagyobb kiterjedésben elfordul a felvett területen: Haragosalja (Groppa)

mellett a Lápos szurdokában, a Groppai-hegyen (Dimpul Groapelor),

Ó-Haragostól délre, a Hársas- (Paltin-) hegyen, a községtl keletre, a

Rinul-völgy jobboldalán, a Cigányhegy keleti részén, a Virághegy (Vurfu

Florii) DK-i részén, továbbá a Rinul-völgy baloldalán, a Hindealor-

hegyen. Számos kisebb lencséjét, vagy vonulatát látjuk Nagyhegytl

1. rajz. Földiszuroknyom a Domosul-völgyben.

Erdteerspur im Domosul Tál.

1. Csillámpala (Glimmerschiefer). 2. Dolomit. Dolomit.

3. Földiszuroknyom. Erdteerspur.

2. rajz. A paltinvölgyi magnetitelfordulás helyszínrajza és szelvénye.

Geologische Skizze und Profil des Magnetitvorkommens im Paltin Tál.

1. Csillámpala. Archai. Glimmerschiefer. Archai.
f

2. Dolomit. Archai. Dolomit. Archai.

3. Magnetit. Magnetit.

4. Bamássárga agyag. Pleisztocén. Bráunlichgelber Tón. Pleistozán.

5. Patakhordalék. Holocán. Alluvionen. Holozan.
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DNy-ra, részben a kocsiút mellett, azonkívül Új-Haragos környékén és

Kápolnok—Monostortól DNy-ra. A kisebb dolomitlencsék egyikében,

amely a Szurduk—Kápolnok felé lemen Domosul-völgy fenekén buk-

kan ki, besrsödött kolajnyomot, hegyikátrányt találunk. Errl alan-

tabb bvebben lesz szó. (1. ábra.) A kristályos dolomitba betelepülve,

vasérclencsék mutatkoznak. Nevezetesen mágnesvasérc- és barnavasérc-

nyomok vannak.

A mágnesvasérc-elfordulás az óharagosi templomtól DK-re, lég-

vonalban 750 m távolságban van, a Hárs- (Paltin-) völgyben, néhány
méternyi pleisztocén barnássárga agyaggal elfedett dolomitban. (L. a

2. ábra térképvázlatát.) Az ércelfordulást felmértem s ennek alapján

az elfordulást az alábbiakban ismertetem: Az ércet a völgy jobboldalán,

két kis kutatógödörben tárták fel. A déli kutatógödör ottlétemkor tele

volt hányva a régebben kitermelt magnetit ércdarabokkal. Állítólag

ebbl a gödörbl kerültek ki s ide hányták azokat vissza. A gödör hossza
5'5 m és szélessége átlag 2‘5 m volt. Az ércdaraboknak a gödörbl való

kitakarítása után a gödör fenekén és oldalain csak a pleisztocénkori

barnássárga agyag látszott. Lehetséges, st valószín, hogy a fels agyag-

takaró letakarítása után, a mélység felé továbbhaladva, a mágnesvas-
érctelepre juthatunk, amely nyilván az északabbra es kutatógödörben
feltárt ércnek a déli folytatása. Az északi kutatógödör a délitl 25 m-re
esik. Ebben már jól láthatók a települési viszonyok. A kutatógödör 3 m
hosszú, 2 m széles és átlag 1*7 m mély volt. A gödör feltárásában látjuk,

hogy a magnetit a dolomit rétegei közé telepszik. Nemcsak egy érctelep

van itt, hanem egymással párhuzamosan több is. A feltárásban a követ-

kez szelvényt szemlélhetjük (1. a szelvényt a 2. ábrán): fenn dolomit,

alatta 15 cm vastag magnetittelepecske, majd 48 cm dolomit, 6|—8 cm
magnetit, 44—50 cm dolomit, 10 cm magnetit, 20 cm dolomit s a kutatás

eddigi fenekén még szintén magnetit mutatkozik, amely szintén lehet

10 cm vastag. Nem tudjuk, hogy ezzel véget ér-e a mágnesvasérctele-

pecskék sorozata. Ezt lefelé irányuló további kutatással kellene megálla-

pítani. Ebben a feltárásban világosan látjuk, hogy a dolomitrétegek

dlésével párhuzamosan haladnak a magnetittelepecskék is; úgy a dolo-

mitrétegek, mint a mágnesvasérctelepecskék egyformán ÉNy-ra, 300°

felé 30° szög alatt dlnek, vagyis a magnetittelepecskék teleptelérek

alakjában ékeldnek a dolomit rétegei közé, tehát valószínleg szingene-

tikus eredetek. A telepecskék a kibúváson, túl még folytatódnak csapás-

irányban egy darabig, mert a külszínen északkelet felé a völgy balolda-

lán kis kiterjedésben magnetit- és limonit-ércdarabkákat találunk nem-
csak a pleisztocén-agyaggal fedett szántóföldeken, hanem az emelked
dolomit felszínén is. Az ércvonulat látható hosszát a feltárások és az

elszórtan jelentkez ércdarabok alapján 150 méternek mértem. Az eddig

feltárt érc összvastagsága 40 cm, tehát csekély. Hogy a magnetittelepecs-

kék a mélység felé miképen viselkednek, vastagszanak-e, vagy sem,

komolyabb kutatás híján egyelre nem tudjuk. Tehát ezt az elfordulást

ezidszerint inkább „csak mint tudományos érdekességet tarthatjuk szá-

mon. Az érc kb. 60°/o fémvasat tartalmaz; a pontos vegyi elemzését nem
tudtam megkapni.

Itten emlékszem meg a hegységben több helyütt elforduló limonit-

érctelepecskékrl is. Nevezetesen:
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a) A Paltin-hegy déli oldalán, az óharagosi templomtól DNy-ra, kb.

80,0 m-re a tetn lév nagy töbörtl délfelé, limonit-ércdarabok hever-
nek a dolomitterületen, kb. 170 m hosszúságon át és átlag 10 m széles-

ségben. Valódi telér kibukkanását azonban nem látjuk, de valószínnek
tarthatjuk, hogy a dolomitba települ telérkérl van szó. b) A Hényei-
hegyen (a térképen Tomaita) egy kis limonitos kvarcitelfordulás van, a
csillámpala rétegéi között. Jelentsége nincs, c) Haragosaljától ÉÉNy-ra,
800 m-re, a Vurfu Zini-hegy nyugati oldalán csillámpala-területen egy-
más mellett lév két kis kutatás kevés limonitot és jóval több limonitos

kvarcitot tárt fel. A feltárások 3—4 m hosszúak, 1—2 m szélesek és 1 m
mélyek voltak. Ennek sincs jelentsége, d) Haragosaljától K-re és DK-re
valamivel nagyobb kiterjedésben találunk ércnyomokat a kristályos pala

területén. Az ércesedés a kristályos palák csapása mentén húzódik. A La
Corn nev hegyoldalban kezddik és DDNy-ra lehúzódik a haragosalja

—

macskamezi kocsiútig, st azon alul is tart. Ennek folytatása kétség-

kívül DNy felé az az érces terület, amely Haragosaljától DK-re, a Costa

Rinului-hegyoldalban húzódik. Valószínleg ezekrl szól Hofmann K.

1885-ben, amikor általánosságban annyit jegyez meg, hogy Groppa hatá-

rában ércelfordulás van. (4.) Ezeket az ércnyomokat kétségkívül már
Hofmann idejében is kutatták. A lakosok közlése szerint 1913 táján újból

kutatás tárgyai voltak, de érdemleges eredményre valószínleg nem
jutottak. Ügy a La Corn-hegyen, mint Haragosaljától kissé DK-re, több

kisebb, ma már jórészt beomlott kutató feltárás van, amelyek hossza
2—8—10 m, szélességük 1—2 m és mélységük 0'5—3 m. A kutatások

mellett több helyütt vannak kitermelt és otthagyott limonithalmok.

A kutatásokból kitermelt érc limonit, csak a haragosaljai legdélkeletibb

feltárás szolgáltatott piritet is. e) Kápolnok—Monostortól kissé DDNy-ra,
a Sireului-völgy baloldalán, a kristályos palák területén, ÉK—DNy-i
irányban, vékony dolorriit-betelepüléssel kapcsolatban kis limonittelér

húzódik, amely szintén kutatás tárgya volt, de kielégít eredményt nem
értek el.

4. Pegmatittelérek.

A kristályos palacsoportban számos helyen találunk pegmatittelére-

ket. Legnagyobb részük a kristályos palák rétegességével-palásságával

párhuzamosan nyomult a kristályos palák közé; vannak azonban olyan

pegmatittelérek is, amelyek különböz szög . alatt metszik a kristályos

palákat. Sokszor vékonyak, néhány ujjnyiak, de néha többméternyi is

lehet a vastagságuk. A telérek anyaga nagyszem, fehér, vagy kissé

rózsaszínes ortoklászból, kvarcból és muszkovitcsillámból áll. A muszko-

vitok többnyire közepes nagyságúak, de néha elég nagyok. A pegmatit-

telérek némelyikében járulékos elegyrész gyanánt fekete turmalin is

elfordul. Vannak olyan telérek is, amelyekbl a földpát és csillám tel-

jesen hiányzik s mint végs magmamaradék, csak szürkeszín kvarcból

és fekete turmalinból állanak.

A pegmatit néha a dolomit hasadékaiba telérekként is behatol.

Ezek néha montmorillonittá alakultak át. Az a körülmény, hogy a peg-

matittelérek az sdolomitba is behatolnak és elsegítették annak átkris-

tályosodását, bizonyítéknak tekinthet arra vonatkozólag, hogy a dolo-



mit a kristályos palákkal egykorú, régi képzdmény, tehát nem lehet

permi, vagy még fiatalabb korú, hanem archai, legfeljebb szilur, vagy
devon korú. A jelentsebb pegmatitteléreket már Hofmann K. feltün-

tette. Területünkön a következ számottevbb pegmatitteléreket talál-

juk: Haragosalja községben a templom mellett, a Rinului-völgy alsó

részének baloldalán, a Domosului-völgy alsó részén, ahol a csillámpalába

települt dolomitot töri át, továbbá Szurduk—Kápolnoktól DNy-ra, ahol

több Ny—K-i irányú pegmatittelér van, a Kapnik-völgy két oldalán.

Ó-Haragos mellett, a Dealu Paltintól (Hársas-hegytl) DDK-re irányuló

mellékgerincen az sdolomitot 3'—4 m széles turmalinos pegmatit, helye-

sebben csak turmalinos kvarctelér töri át DDNy—ÉÉK-i irányban.

Fehér sziklái 1—2 méterre kiemelkednek a szintén fehér dolomit térszí-

nébl. Színe nem árulja el eltér kzet voltát. Tovább DK-re, a 684 m
magassági pont táján, egy másik hasonló pegmatit-kvarctelért találunk,

st még tovább DK-re is fellép kett. Ezek is néhány m-re kimered
sziklákat formálnak és éppen úgy alig különböztethetk meg a környez
dolomittól, amelyet DDNy—ÉÉK-i irányban áttörtek. Ezekben a telérek-

ben is gyakori a fekete turmalin. Végül egészen hasonló, de kisebb kiter-

jedés pegmatitot, illetve turmalinos kvarctelért találunk a Hársas-hegy

tetején, a 751 m háromszögelési ponttól nyugatra is. Haragosalja és

Macskamez környékén több montmorillonit telért találunk a dolomit-

ban. A montmorillonitot földpátdús pegmatittelérekbl képzdött, másod-
lagosan létrejött, átalakult terméknek kell tekintenünk. Egyes montmoril-
lonit telérekben, pl. Haragosalja mellett, át nem alakult, kvarcból és

muszkovitból álló pegmatitdarabkákat is találunk, amelyek utalnak az

anyag eredeti kzetére. Felemlítem, hogy az' általam bejárt terület szom-
szédságában, Macskamez mellett, különösen szép montmorillonit telérek

vannak, amelyeket szintén alkalmam volt megvizsgálni. A montmoril-

lonit telérek itt is a dolomit hasadékait töltik ki, ÉK—DNy-i csapásúak,
2—6 m vastagok és úgyszólván merlegesen állanak. Egy ilyen telért

találunk a Macskamez községtl ÉNy-ra emelked domboldal egy kis

árkában, egy másikat a régi templom fölött a domboldalban s egy har-

madikat az elbbitl kb. 200 m-re nyugatra.

A legjelentsebb elfordulást a község nyugati végén, az Orsiera-

völgy legalsó részén találjuk, amelyet már régóta feltártak és fejtettek,

úgyhogy a telérek könnyebben hozzáférhet részeit már el is távolították.

Itten tulajdonképen két, esetleg három, egymással többé-kevésbbé pár-

huzamos montmorillonit telér van, amelyeket délkeleten 4 m, északabbra

2 m vastag dolomitsáv választ el egymástól. A montmorillonit telérek

vastagsága 3—4—

5

-

5 m. A telérek hosszanti kiterjedésükben hol véko-

nyodnak, hol vastagodnak, esetleg ki is ékeldhetnek, viszont össze is

futhatnak, vagy szétválhatnak, amint azt a régi fejtési területeken lát-

hatjuk. A telérek a mélység felé is különbözképen viselkedhetnek, néha
elvékonyodnak, másutt megvastagszanak. Kisebb montmorillonit telére-

ket találunk Haragosalja községtl délre, a Lápos-folyó fölött kb. 30 m
magasságban, egy kis vízmosás baloldalán, amelyet kb. 2 m szélességben

tártak fel, továbbá egy másikat ettl nyugatra, kb. 150 m-re s egy har-

madikat a község DNy-i végén, egy negyediket a községtl kb. 1 km-re.

Ny-ra. Találunk még egy telért az óharagosi templomtól DK-re, kb.

1 km-re, az 538 m mag. ponttól kissé ÉK-re, azután egy-egy pegmatit-
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telért, amelyek a dolomitot hatják át és amelyek teljesen, vagy többé-
kevésbbé montmorillonittá alakultak át. A macskamez-vidéki mont-
morillonit uralkodólag szép fehér, néha kissé rózsaszínes, vagy zöldes

árnyalatú. Régebben kaolinnak tekintették. Kitn adszorbeálló képes-
sége miatt jelenleg inkább szappanpótlóként alkalmazzák textilanyagok,

zománcozott fémtárgyak, fatárgyak stb. tisztítására, továbbá kézmosásra,

amely célokra magában is felhasználható. •

HARMADKORI KÉPZDMÉNYEK.

I. Eocén.

A haragosi kristályos palahegységben s az attól északnyugatra és

északra elterül dombvidéken a harmadkori képzdmények legalsó, leg-

régibb rétegcsoportjaként a turbucai rétegcsoport, vagy az úgynevezett

fels tarka agyag rétegcsoportja jelentkezik. Az alaphegységtl délre és

délnyugatra ezzel szemben az eocén teljes rétegsora kifejldött az alsó

tarka agyagtól kezdve s megszakítás nélkül folytatódik az oligocénbe,

amelynek szintén a teljes rétegsora van jelen. Az alaphegység ÉNy-i
részében és attól északra tehát az alsó eocén és a középs eocén alsó

része hiányzik; csak a középs eocén fels része van meg, míg a fels
eocén megint hiányzik. Jelen vannak tehát a bejárt területen a turbucai

rétegek és ezek fedjében a durvamészk rétegek. Ezzel szemben ezek

fölött a fels eocén intermédiás márgák és az úgynevezett brédi márgák
hiányzanak; a fels durvamészk fedjében a hójai rétegek következnek.

Ezt már az alsó oligocénbe sorolják. Tekintettel arra, hogy a turbucai

rétegek szárazföldi idszakot jeleznek, vagyis a tengeri üledéklerakodás

megszakítását jelzik, továbbá a fels durvamészkben új tengeri transz-

gressziót láthatunk, másfell viszont a fels durvamészk eléggé szoros

kapcsolatban áll az alsó oligocén hójai mészkvel, szó lehetne arról, hogy

a fels eocént a turbucai rétegcsoporttal kezdjük s így a turbucai réte-

geket, valamint a fels durvamészkövet a fels eocénbe helyezzük. Mivel

a jelen esetben csak kisebb kiterjedés részletvizsgálatról van szó, nem
általánosíthatok és ezért ezidszerint Koch A. és'HoFMANN K. eddigi

beosztását kell követnem az alábbiakban.

Az eocénnek az alábbi rétegcsoportjai fordulnak el területünkön:

1. Turbucai rétegek, vagy fels tarka agyag rétegcsoportja.

Az alaphegység déli oldalán elforduló Rákóczi-rétegcsoport fedjé-

ben következ szárazföldi eredet rétegeket Hofmann K. turbucai réte-

geknek, Koch A. (8.) fels tarka agyagcsoportnak nevezte el. Az alap-

hegységben és attól északra közvetlenül a kristályos palacsoportra telep-

szenek. A turbucai rétegeket homokk, kavics és konglomerátum, továbbá

vörös agyag alkotják. A turbucai rétegek a kristályos palából és dolo-

mitból felépült kristályos pala alaphegység tetején, a mai dombgerin-

ceken számos kisebb-nagyobb kiterjedés foltban fordulnak el. így

Haragosalja mellett homokk, kvarckavies, konglomerátum és breccsa
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alakjában, nevezetesen a község déli részén, továbbá a 486 m és 549 m
mag. pontok táján, azután a községtl ÉÉK-re, a 608—516 m mag. pon-

tok által jelzett gerincen. Továbbá elfordul Ó-Haragos környékén, a

Hársas-hegy tetején, ahol sárga homokkövet találunk, azután a község

nyugati részén lév gerinceken, ahol fleg kvarckavics uralkodik.

Üj-Haragos északi' részén, az Urmasei nev falurész táján fleg a

vörös agyagot találjuk a csillámpalák fölött s a községtl nyugatra a

Pitigaia falurészben s attól ÉNy-ra homok, kavics és homokk szerepel.

3. ábra.
/

3. rajz. A kovási felboltozódás látképe, a Grózi-völgytl délfelé es
dombokról nézve.

Ansicht dér Aufwölbung von Kovás.

1. Helvétiai alemeletbeli homok és homokk az eltérben.

Helvetische Sand und Sanstein in dér Vordergrund.

2. Tortonai alemeletbeli andezit- és dácittufa.

Tortonische Andesit- und Dazittuff.

3. Közbetelepült lajtamészk- és konglomerátumpadok.

Eingelagerte Leythakalk- und Konglomeratbánke.

Mindezeken a területeken azonban a turbucai rétegek csak vékony, alig

5—10 m vastag takarókat alkotnak a csillámpalák fölött. Fedjükben
fiatalabb rétegcsoport nincs. A turbucai rétegcsoportot találjuk azután
Szurduk—Kápolnoktól nyugatra és Kisremetétl délnyugatra is; itten

fedjében megtaláljuk a fels durvamészkövet.

2. Fels durvamészk.

A turbucai homokkcsoport fölött rendszerint mészkbl és márgá-
ból álló, tengeri eredet rétegek következnek, amelyek az úgynevezett
fels durvamészk csoporthoz tartoznak. Koch A. (8.) a fels durvamészk
jellegzetes helyén, Kolozsvár vidékén elforduló rétegek vastagságát
40—50 m-re, becsüli és azt írja, hogy ott sárgásfehér foraminiferás mész-
kbl, palás mészmárgából és agyagmárgából állanak. Rétegeink tehát a
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jellegzetes hely rétegeivel eléggé megegyeznek. A fels durvamészkben,
különösen a felsbb rétegeiben gyakoriak a foraminiferák, nevezetesen
a miliolinák. Nummulina nem fordul el benne. Egyéb kövület igen
ritka. A kagylók közül elfordul: Ostrea sp. A fels durvamészk el-
fordul: Kápolnok—Monostortól délre egy kis völgyben, a Sireului-völgy-

tl kissé keletre, a kristályos palák tövében kis rögét találjuk. A mészk
szürkeszín és foraminiferákat tartalmaz. Folytatását találjuk a Sireului-

völgy baloldalán, kissé ÉNy-ra az elbbi mészkrögtl. Egyiken se

látunk rétegzést. Hofmann K. azt jegyzi meg ezekrl és a többi, DK-re
még következ, de általam már nem térképezett durvamészk rögökrl,
hogy azok részben átbuktatott helyzetben vannak. (5., 45. old.) A meg-
állapítás helyességét igazolhatom.

Északnyugat felé Szurduk—Kápolnok mellett és tle Ny-ra, majd a

Slava-völgy táján s a Casului-völgyben vannak a fels durvamészknek
kisebb kibukkanásai, nagyobb elterjedésben vannak azután Kisremete
környékén. A fenti két rétegcsoport az auversi emeletbe sorolható.

II. Oligocén.

a) Alsó oligocén. Lattorfi, vagy liguri emelet.

1. Hójai rétegek.

Területünkön a fels eocén rétegcsoportja, az intermediás rétegcso-

port és a brédi márga nem fejldött ki s így a fels durvamészkre köz-

vetlenül az alsó oligocén legalsó tagja, a hójai rétegösszlet telepszik.

A hójai rétegek azonban összefüggenek a fels durvamészkövekkel
s azoktól sem kzettanilag, sem slénytanilag élesen elválasztani nem
lehet. A miliolinás mészkövek egyrésze valószínleg már a hójai réte-

gekhez tartozik, nevezetesen a legfels rétegek. Ezenkívül gumós szürke

márgás mészkövek tartozhatnak ide. A hójai rétegek elfordulnak Szur-

duk—Kápolnoktól nyugatra, Kovás és Kisremete táján. A hójai réte-

geket csak a teljesség kedvéért említem fel. Részletesebben ifj. Schréter

Z. ismerteti ezeket a nyugatabbra es terület földtani viszonyairól szóló

értekezésében.

b) Középs oligocén. Rupéli emelet.

1. Révkörtvélyesi rétegek.

A hójai rétegösszlet fölött édesvízi jelleg rétegek következnek,

amelyek széntelepeket zárnak közbe. Ezeket a rétegeket Hofmann K. és

Koch A. révkörtvélyesi rétegeknek nevezték el. A vékony rétegösszlet

sötétszürke és barna palás agyagból, szénpalából és széntelepbl áll.

Hofmann K. térképén Kápolnok—Monostortól délre, a kristályos

palahegység lábánál nagyobb kiterjedésben feltünteti a révkörtvélyesi

rétegeket. Ezen a területen én csak a pleisztocén málladékos sárgás agya-

gos takarót és részben törmeléklejtt találtam; a révkörtvélyesi rétegek

jelenlétét nem tudtam megállapítani.
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2. Csokmányi, vagy mérai rétegek.

A révkörtvélyesi rétegek fölött elegyesvízi és tengeri eredet réte-

gek következnek, amelyeket Hofmann K. csokmányi, Koch A. mérai

rétegeknek nevezett el. Elfordulnak Nagyhegytl (Magúra) keletre, a

Bábi-völgyben, annak jobboldali nagy mellékárkának betorkollásánál;

ezek a rétegek azonban csak a valószínség szerint sorolhatók ide. Itten

néhány ház mellett szürkéssárgás márgás mészk bukkan ki, 322°/l5°-os

dléssel, nyilván egy törésvonal mentén. A rétegek egyrészében, való-

színleg a fekvben, foraminiferák vannak, ezek tehát még a hójai, eset-

leg a fels durvamészk rétegekhez tartozhatnak. Egyes hever darabok-

ban azonban egy ostrea sp. (talán az Ostrea fimbriata Grat.) és egy
natica

(
N . cjr. crassatina Desh.) kbele fordul el, amik a csokmányi réte-

gekre utalnak. Az említett törésvonal mentén kénhidrogéntartalmú víz

fakad fel.

3. Nagyilondai halpikkelyes rétegek.

Az erdélyi medence idsebb harmadkori rétegcsoportjainak sorában

a csokmányi rétegek fölött a nagyilondai halpikkelyes palacsoport követ-

kezik, amely korban megfelel a Magyar-Középhegység kiscelli agyagjá-

nak és az Északkeleti-Kárpátok menilites paláinak.

Ezen a területen is szürkés-barnás vékonyrétegzés, st palás agya-

gok szerepelnek, amelyekben itt is halpikkelyek fordulnak el. A hal-

pikkelyes rétegeknek jó kibúvását találjuk Nagyhegytl Ny-ra, az

Ó-Haragos felé irányuló kocsiút kis bemetszésében, ahol a 200°/22° dlés
szürke réteges agyagokban szintén nagy mennyiségben vannak halpik-

kelyek. Nagyhegy DK-i részén, a Gruiul Giutti fell lejöv árok fels

részén, a forrás fakadásánál szürke agyagmárga bukkan ki, ami való-

színleg ide tartozik. A község északi részében, a temettl nyugatra, a

kocsiút mentén szürke, palás agyagmárgát látunk kissé feltárva. A Nagy-
hegytl nyugatra lév dombokon jó feltárás nincs. Itt-ott homokk buk-
kan ki a pleisztocén agyagos málladéktakaró alól. A homokkövek már
inkább a fels oligocénre emlékeztetnek.

c) Fels oligocén. Kasseli emelet.

A kristályos palahegységtl északra és északkeletre nagy kiterjedés-

ben vannak jelen a fels oligocén képzdményei, nevezetesen szürke,

csillámos, réteges agyagok, amelyek közé vékonyabb, vagy vastagabb
sárga, vagy szürke homokkrétegek telepszenek. Míg területünkön a

homokk alárendelt szerep, addig tovább ÉK felé, Alsó-Kapnik és

Blozsa között, Koch A. szerint már a homokk jut túlsúlyra, az úgy-
nevezett ifjabb kárpáti homokkövet alkotván. (7., 8. old.) Némelyik agya-

gos réteg anyagának iszapolása alkalmával kevés foraminifera maradt
vissza, viszont nagyobb kövület sehol sem akadt. A rétegcsoport réteg-

tani helyzete és kzettani kifejldésének a haragosi kristályos pala-

szigettl délre es képzdményekkel való megegyezése folytán ezeket a
j

lerakodásokat a fels oligocénbe kell helyeznünk.

A szóbanforgó képzdmények a következ területen fordulnak el,

nyugatról kelet felé haladva: Szurduk—Kápolnoktól északra, az ország-
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úttól DNy-ra, a Fundatilor-völgy árkaiban, a berencei Nagyvölgy jobb-
oldalán, az országúttal párhuzamosan haladó, tle ÉK-re es dombgerin-
cen, ahol 135°/5°-os dléssel, szürke agyag, homok és homokk bukkan ki.

Innét ÉK felé a 290 m mag. ponttal jelzett domb DK-i oldalán, ahol
120

C
/12 -os dléssel vékonyréteges sárga homokk bukkan ki, amelynek

rétegei közé sárgásszürke agyagmárga telepszik. Tovább ÉK-re ugyan-
ezeken a rétegeken 170°/20 &

-os dlést mértem. Tovább É-ra és Ny-ra
kevés feltárás akad, mert a pleisztocénkori barnássárgás agyag többnyire
mindent elfed. Csak a Berence mellett nyugatra lév árok fels részén,

a 314 m mag. ponttól nyugatra találtam a szürke agyagmárgának kis

kibukkanását, amelynek rétegei 15° felé 15° szöggel dlnek. A berencei
Nagyvölgyti DK-re es területen, a szurdukkápolnoki templom környé-
kén találjuk az ide tartozó rétegek kibúvásait; keletebbre az országúttól

délre találunk szürke, réteges, palás agyagokat és közbetelepül homok-
köveket. Egy rogyásokozta meredekségen 20°/l0°-os s keletebbre
315°/30

c

-os dlést mértem rétegein. A térképen Din riu Capnicului név-
vel jelölt területen sárgás és fleg szürkés palás agyag és itt-ott homokk-
rétegecskék bukkannak ki, de többnyire a pleisztocén barnássárgás

agyag fed be mindent. A 384 m mag. ponttól északra lév domb déli

oldalán kis kfejtés van; ez a sárgásszürkés, részben csillámos lágyabb
homokköveket tár fel, alatta szürke réteges-palás agyag szerepel.

A homokkben rossz megtartású növénynyomokat találunk. Rétegei 335°

felé 39° szög alatt dlnek. Tovább ÉK felé jó feltárás nincs. Csak a

Rosie-völgy baloldalán látunk egy kis feltárást, ahol a szürke homokos,'

réteges agyag 160°/l5°-os dléssel bukkan ki. Elég jó feltárásokat talá-

lunk néhol a Leturos-völgyben és annak mellékárkaiban. A fvölgy leg-

alsó részének baloldalán 353°/35
c
-os dlést mértem rétegein. A Rév-

kápolnok (Vaád)-tól északra es domboldalakon viszont igen jó feltárá-

sait látjuk. Rétegei itt többnyire 350° felé, 30—38
1

szög alatt dlnek.
Keletebbre, az országút közelében, egy rogyás által létrehozott feltárás-

ban 0°/22°-os és kissé ÉK-ebbre 10°/20°-os dlést mértem. A rétegcso-

portot megtaláljuk a Révkápolnoktól DK-re es domboldalakon,

i45°/l8°-os dléssel, ahol szintén fleg szürke agyagmárga szerepel.

A Csernefalvi-völgy meredek jobbpartja jó feltárásait nyújtja ennek a

rétegcsoportnak. A legnyugatibb részén 15°/20°-os dlést mértem egy kis

kfejtésben az itt feltárt szürke agyagmárga- és kevés homokkrétege-
ken. Rózsapataktól ÉNy-ra és É-ra, a Csernefalvi-patak alámosása követ-

keztében jó feltárások keletkeztek. Nyugaton 240 5
/l2

u
-os, keletebbre már

ellenkez, 95°/18 =
-os dlést mérhetünk és még kissé keletebbre

105°/l2°-os dlést észlelünk. Itten tehát egy kis boltozat van jelen,

amelynek tengelye nagyjából ÉÉNy—DDK-i irányú. Keletebbre 40 10%
majd 35°/20—25

c
-os dléseket mértemé szürke, réteges agyag-, de fleg

a szürke homokkrétegeken. Még keletebbre 15°/10“ és 5"/10°-os dlé-
seket észleltem; vagyis a nyugatibb részeken még ÉK-i irányú dlés
keletebbre haladva majdnem északivá válik. A domboldalba bevágódó

rövid mellékárkocskák a rétegeket jól feltárják. Különösen ezen a tájon

tapasztaljuk, hogy a homokköveken néhol hieroglyphaszer dudorok,

kiemelkedések vannak. A Csernefalva nyugati része felé lemen árok

oldalain itt-ott homokkdarabok találhatók; egy helyen sárgás-szürkés

palás-réteges agyag és agyagmárga is kibukkan, amelyben halpikkelyek



fordulnak el. Néhány helyrl a szürke agyagból mintát hoztam isza-

polás céljából. A minták egyrészében szerves maradvány nem volt.

A Kápolnok—Monostortól ÉK-re, a Csernefalvi-völgy jobboldaláról

gyjtött agyagminta iszapolási maradványában a következ szerves

maradványokat találtam: Globigerina bulloides d’Orb., és var. triloba

Rss., Bulimina ovata d’Orb., B. elongata d’Orb., B. pupoides d’Orb.

A felsorolt foraminiferáknak többnyire csak limonitos kbelei maradtak
vissza. A foraminiferákon kívül még apró halfogacskák és csontocskák

is elkerültek.

III. Miocén.

1. Fels mediterrán emelet.

A paleogén rétegcsoport fölött eltér településsel (diszkordánsan) a

középs miocénbe, a fels mediterrán emeletbe tartozó rétegcsoportok

telepszenek, amelynek két tagját tudjuk megkülönböztetni, és pedig egy
alsó, szárazföldi eredet rétegcsoportot, amelyet esetleg a helvétiai aleme-

letbe helyezhetünk és egy magasabb, fleg kitörési tufákból, alárendel-

ten lajtamészkböl, és homokkbl álló rétegcsoportot, amelyet a tortonai

alemelettel párhuzamosíthatunk.

a) Szárazföldi, terresztrikus rétegek.

Az alsó rétegcsoport sárga és szürke homokból, homokkbl és

szürke agyagból áll, 'amelyek semmiféle kövesült maradványt nem szol-

gáltattak. Ez a rétegcsoport elég nagy elterjedés Kisremete táján és

Kovástól D-re és DK-re, különösen a Grózi-völgytl délre es területen.

A Grózi-völgy fenekén a rétegcsoport egyik alsóbb szürke homokrétege
is kibukkan, amely kolajnyomot tartalmaz. Errl alantabb részleteseb-

ben szólok. Északkelet felé haladva Berence környékén bukkannak ki

ismét rétegeink. A községtl ÉÉNy-ra, a Comoritile-domb alján, a

kitörési tufák alatt találunk barna homokk rétegeket. A községtl ÉK-re
lév kisebb árkok alsó részében,' a dácittufa fekvjében sárga homok-
kövek bukkannak ki, amelyeknek jó feltárásait azután különösen a

berence—kváradfüredi országút mentén látjuk. Itt, a berencei-völgyben,

az országút mellett legalul sárga homokk szerepel, amelybe sárgás,

homokos agyagrétegek is telepszenek. Ahol az ÉNy-ról lejöv mellék-

völgy kitorkollik, ott sárgásbarna homokkövet találunk, amelyben néha

rossz növénynyomokat is látunk. Feljebb, északfelé, barna és barnás-

sárga, elég laza középszem homokk következik, 305°/14°-os dléssel,

majd e fölött sárgásvörhenyes homokos agyag, szürke agyag és vörhenyes

homokos agyag következnek Északnyugat felé azután ezek fedjében
a fels tag dácittufája és lajtamészköve következik.

b) Fels rétegcsoport: dácit- és andezittufa, lajtamészk és homokk.

A szárazföldi középs miocén rétegcsoport fölött fleg vulkáni

tufákból álló sorozat következik, amelybe tufás homokk és alárendelten

homokk, továbbá lajtamészk padok is telepszenek. Egyes lajtamészk,

vagy mészmárga rétegekben bven találjuk a Lithothamnium ramosiS-
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simum Rss. nev, meszet kiválasztó alga gumóit. Egyéb kövület igen
ritka. A rétegcsoport jelentékeny kiterjedésben van a külszínen Kis-
remetétöl K-re és ÉK-re, Kovástól D-re és DK-re, továbbá Kiskörtvélyes-
tl délre. Ezeket az elfordulásokat és azok kövületeit ifj. Schréter Z.

ismertette. Északkelet felé, a Dumbrava-dombtól ÉK-re lév árok legfels
részén andezittufa és attól ÉÉK-re, a következ árokban fehér dácit-

tufa bukkan ki. Tovább ÉK felé, Bérencétl kissé ÉNy-ra, a Comoritile-

dombtól keletre lév kis domb alsó részén, a barnássárga homokkövek
fölött andezittufa következik, amelybe vékony lajtamészk-rétegek is

telepszenek. Az innét nyugatra es völgyben a dácittufa újból kibukkan
és fedjében, az árok balpartján 330°/l5°-os dléssel a szürke litho-

thamniumos márgaréteget is megtaláljuk, majd kissé ÉK-re, a 314 m
mag. ponttól ÉNy-ra, kb. 300 m-re, a dlút mentén vékony rétegezés
dácittufa újból való kibukkanását látjuk 335°/ll°-os dlésssel. Tovább
KÉK felé, Bérencétl ÉK-re lév kis árkok által feltárva a szárazföldi

mediterrán-rétegek fedjében fehér dácittufát találunk, amely fölött a

lajtamészk padjai és végül ezek fölött a szarmáciai-rétegek következ-
nek. A rétegdlés ezen a tájon 300°/l5° és 330°/l0°. Az országút

ÉNy—DK-i szakasza mentén a szárazföldi mediterrán-rétegek fölött

szintén fehér dácittufát, majd andezittufát találunk jól feltárva és ezek

fölött itt is lajtamészk, illetve szürke lithothamniumos márgás mészk
szerepel csekély Vastagságúban, 310°/l5°-os dléssel. A fels mediterrán
fels részébe tartozó rétegcsoport kibukkan még végül Kvárfüred mel-

lett, elszigetelten a szarmáciai képzdmények között. Kvárfüred (Gar-

bonác) fürdnél az ásványvizet szolgáltató kúttól DK-re, bitumentartalmú,

szürke homokos lajtamészkövet látunk a völgy fenekén, amint ezt már
Koch A. is leírja. (7.) Rétegei itt ÉNy-ra, 310° félé, 8° szög alatt dlnek.
Kissé délkeletebbre, az egykori kfejtésekben 290°/7°-os dlés mérhet
a lajtamészk padjain. A lajtamészkben bven találjuk itt a Lithotham-

nium ramosissimum Rss. gumóit és darabjait. A fürdvel szemben, tle
ÉK-re, az országút mentén, valószínleg a lajtamészk fedjében andezit-

tufa feltárása van kis darabon, azonban jó rétegezést nem látunk rajta.

Délkelet felé már csakhamar a szármáciai-rétegek telepszenek rájuk.

2. Szarmáciai emelet.

A szármáciai emelet uralkodó képzdménye szürke, réteges agyag;

ebbe alárendelten fehér dácittufa-rétegek telepszenek. Utóbbiak vékonyak.

A rétegcsoport aránylag csekély vastagságú ezen a területen és úgy-
látszik, egyez dléssel telepszik a fels mediterrán rétegei fölé. slény-
tani szempontból itt igen szegényes ez a rétegcsoport, amennyiben csak

az Ábra reflexa (= Syndesmya rejlexa) Eichw kagylófaj kbeleit és

lenyomatait találjuk benne itt-ott, elég ritkán. Ez a kagylófaj egyébként

Északkeleti Magyarország területén vezérkövület számba megy és az alsó

szármáciai, vagy volhyniai alemeletre utal. A szármáciai emelet képzd-
ményei elfordulnak keletrl nyugatfelé haladva a következ területe-

ken: Kvárfüred (Garbonácfürd)-tl kissé DK-re, az országút mentén
szürke, vékonyréteges agyagok jó feltárását látjuk. Egy helyütt egy régi

kis kfejtésben gipsz lencsét tártak fel, amelyet már Hofmann K. is jelez

térképén és Koch A. is említést tesz róla. (7.) A gipsz a nevezett szerzk
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szerint valószínleg a szármáciai emelet alján van. Délebbre a Rakisa

tetn, 430°/5
c

-os dlést mértem az országút mellett rétegein. Kibukkan-
nak rétegei továbbá a Ritu Munteanului domb délkeleti részén, azután

Kiskörtvélyes és Kovás környékén is.

IV. Pliocén.

%

1. Pannóniái (pontusi) emelet.

A hegységtl legtávolabb, az Alföld felé es részeken végül a

pannóniai, vagy pontusi emelet lerakódásait találjuk. Ezek a rétegek is

uralkodólag ÉNy felé lejtenek, az Alföld síkja felé, néhány fokkal.

A rétegcsoport uralkodólag sárga homokból áll, amelynek rétegei közé

laza homokkövek telepszenek. Igen alárendelten találunk ezenkívül

vékony szürke agyagrétegeket is közbetelepülve. Kövület a bejárt

területen nem akadt és így csak a szomszédos területek képzdményei-
nek figyelembevételével helyezhetjük hasonlóság alapján a pannóniai

emeletbe és pedig az alsó pannóniai alemeletbe a szóbanforgó réteg-

csoportot. Elfordul Kiskörtvélyestl ÉK-re, a Gainaru hegyen és ennek
távolabbi környékén.

2. Levantei emelet.

A fiatalabb harmadkori képzdmények fölött helyenként fleg
andezitkavicsból álló kavics kisebb-nagyobb foltjait találjuk, amelyek
úgylátszik, a harmadkor végefelé kialakult térszínen lerakodott törmelék-

kúp maradványai. A kavicsokat a berencei Nagyvölgytl ÉNy-ra es
dombvidék fgerincén s a belle kiágazó mellékgerinceken 320—350 m
tszf. magasságban találjuk meg, így Kvárfüredtl DK-re, a Rakisa

dombon, Bérencétl ÉNy-ra, a Dumbrevile dombon, stb.

V. Pleisztocén.

1. Párkánysík-kavics.

A Lápos-folyó mentén, továbbá a Kapnik-patak jobb és balpartján

párkánysík-kavicsokat találunk, amelyek pleisztocén folyamán kialakult

párkánysíkokon (terraszokon) rakódtak le. Ezeket az egykor magasabb
térszínen haladó folyó és patakok vize rakta le. A Kapnik-völgy mentén
és a Csernefalvi-völgy alsó részén találunk jól kifejldött párkány-
síkokat, amelyek szélein a párkánysik-kavicsok is kibukkannak. Ezeket
Hofmann K. és Koch A. a kiadott földtani térképen még nem tüntetik

fel. A Kapnik-völgynek a jobboldalán, kb. 262 m tszf. magasságban, a

mai patakmeder fölött kb. 10 méterre Kápolnok—Monostortól É-ra és

ÉK-re andezitkavicsokból álló párkánysíkot észlelünk. Itt magasabb tér-

színen egy magasabb párkánysík nyomait is megtaláljuk, kb. 280 m tszf.

magasságban, de a kavicsok összefügg vonulatát nem térképezhetjük.

A völgy baloldalán, kb. 260—262 m tszf. magasságban szintén követ-

hetünk egy hndezitkavicsokból álló párkánysíkot, amely ÉK-re Rév-
kápolnok felé beleolvad a völgy mai lerakódásaiba. Magasabb párkány-
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síkot találunk kelet felé egy lépcsvel magasabban, amely DK felé át-

húzódik a Csernefalvi-völgy jobboldalára is. A Kapnik-völgy baloldalán,

Rózsapatak nyugati végétl Kápolnok—Monostorig szintén húzódik egy
kavicspárkánysík, párhuzamosan az -országúttal, kb. 250 m tszf. magas-
ságban. Kelet felé ez is beleolvad a Csernefalvi-patak mai hordalékába.

Ezek az alsó párkánysíkkavicsok tehát valószínleg egészen fiatal

pleisztocén korúak, esetleg már óholocének.

2. Sárga és sárgásbarna homokos agyag.

A harmadkori rétegcsoportok legkülönbözbb tagjai fölött sárgás

és sárgásbarnás homokos agyagot találunk, amely a fiatalabb pleisztocén

képzdménye. Sokszor a löszhöz hasonlít, de valódi lösz azért nincs ezen

a területen. Ezt a fels takarót, amely részben az alul fekv réteg-

csoportok málladéka, részben a levegbl lehulló porból képzdött,
eluviumnak nevezhetjük. Képzdése valószínleg átnyúlik a holocénbe is. -

Nagyon általánosan elterjedt takaró, úgyhogy a harmadkori réteg-

csoportok csak itt-ott, a mélyebb árkokban, völgyekben, vagy meredekebb
domboldalakon bukkannak ki. Érdekes jelenség, hogy néhol apró limonit

gömböcskék jelentkeznek benne s ez esetben már babérces agyaggá
válik. Ilyet találunk pl. Bérencétl Ny-ra és ÉNy-ra. Különösen elterjedt

a Berencei-fvölgy két oldalán, a Csernefalvi- és Kapnik-völgyek bal-

oldalán, Kiskörtvélyestl ÉK-re és ÉNy-ra. Felemlítem még a következ-
ket: a haragosi kristályos palahegységtl északra es dombvidéken
Hofmann K. a révkörtvélyesi rétegeket nagyobb kiterjedésben feltüntette.

Ezen a területen én csak a pleisztocén feltalajt tudtam észlelni. A hegy-

séghez közel a pleisztocén sárga és sárgásbarnás agyagos képzdményhez
a kristályos palákból és dolomitból származó lejttörmelék is vegyült,

így különösen Nagyhegy (Magúra) környékén nagymennyiség dolomit

törmeléket és tömböt találunk.

VI. Holocén.

A holocén képzdményeihez tartoznak a Lápos-folyónak és a beléje

torkolló patakoknak mai hordalékai és árterei. Az ártereken kavicsot,

homokot és iszapot találunk. v
A Kapnik-pataknak széles völgye Szurdok—Kápolnoknál tekin-

télyesebben kiszélesedik. A községtl nyugatra azonban belép a kristályos

palák területére s innét kezdve a Láposba való torkollósáig jellegzetes

epigénetikus völgyszakaszban, mély és meredekoldalú szurdokban halad

tova.

B) SZERKEZET.

A kristályos pala alaphegységben az uralkodó csapásirány DNy

—

ÉK-i. Ez a gneiszbl csillámpalából, alárendelten amfibolpalából,

amfibolitból és chloritpalából álló palacsoportnak a vonulási iránya.

A kristályos pala csoportba tartozó kristályos dolomit (sdolomit) el-
fordulások is ebbe a csapásirányba helyezkednek. Ezenkívül a pegmatit

telérek is ezt az irányt követik. Hofmann Károly (4.) Óharagos és Macska-
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rajz. Földtani szelvények a Lápos-hegység északi oldalán.

Geologisehe Profile im nördlichen Teile des Lápos Gebirges.

1. Áradmány. Holocén.
Alluvic.nen. Holozán.

2. Bamássárga homokos agyag. )

Braunlichgelber sandiger Tón.' Pleisztocén.
3. Párkánysíkkavics. i Pleistozán

Terrassenschotter.
*

4. Fels oligocén rétegek.
Oberoligozán Schichten.

5. Középs oligocén rétegek.
Mitteloligozan Schichten.

6. Fels durvamészk.
J

Auversien.
Középs eocén.
Mittel-Eozán.

Archai.

Oberer Grobkalkstein.
7. Turbucai rétegek.

Turbucaer Schichten.
8. Kristályos palák.

Kristallinische Schiefer
9. Osdolomit.

Dolomit.
10. Kolajnyom.

Erdölspur.
F. Feltételezett feltolódási síkok.

Aufgenommene Aufschiebungslinien.

*

mez között mutatott ki a kristályos palák területén egy antiklinálist.

Ezt a dolomitvonulatoknak a kétoldalon való elfordulása is jelzi. A nagy
dolomitelfordulástól északnyugat felé a kristályos palák többnyire

ÉNy-ra, de helyenként DK-re dlnek, a beléjük ékeldött keskeny
dolomitvonulatokkal, vagy lencsékkel együtt. Ez a terület tehát ismétel-

ten ráncolódott, st a keskeny és kicsi dolomitelfordulások ismételt

pikkelyes feltolódásokra is vallanak a kristályos palák tömegén belül.

A haragost kristályos pala hegység tehát kétségkívül a variszkuszi

hegymozgás következtében gyúródott meg. Megjegyzem, hogy Kráutner P.

szintén leírja a kristályos pala alaphegység tektonikai viszonyait, ráutal

a hegység gyüredezettségére és szelvényt is közöl róla (11.). A hegység
északnyugati részében egy rétegteknt mutat ki, az általam bejárt

területen kívül.

A kristályos pala-hegység ezenkívül egy tömegben való elmozdulá-

sával fiatalabb földkéreg mozgásban is résztvett. Azt látjuk tudniillik,

hogy a kristályos pala alaphegység ÉÉK-i szegélye hirtelen, mere-

deken, egy vonal mentén végzdik az északra elterül óharmadkori me-
denceterület felé. Ezt a vonalat már Hofmann K. leírta (4. és 5.) törés-

vonal gyanánt. Véleményem szerint ez nem egyszer vetdési vonal,

hanem feltolódási vonal, amelynek mentén a kristályos pala töpaeg kissé

északfelé, az óharmadkori rétegcsoportok fölé tolódott. Ennek magyará-
zatára a következket említem fel:

A haragosi kristályos pala-hegység régi, tönkfelületté (peneplainné)

letarolt tetején a középs eocén turbucai és fels durvamészk rétegei

zavartalanul, kissé délfelé lejtve telepszenek. A hegység legészak-

nyugatibb részén az óharmadkori rétegcsoportok szintén normális rá-

lelepülésben következnek a kristályos palák fölött. A hegység északi

\



67

szegélyének keletibb részén viszont a meredek kristályos pala hegyoldal

tövében csak itt-ott találjuk az eocén mészknek kis rögeit, amelyek,

mint már Hofmann K. megjegyezte, nagyobbrészt átbuktatott helyzetben

vannak. (5., 45. old.) Egyébként úgylátszik, hogy a kristályos palák jó-

részben közvetlenül a középs és fels oligocén képzdményekkel kerül-

nek érintkezésbe, amelyek itt, mint sejthetjük, szintén visszahajló,

átbuktatott, de legalábbis ersen zavart helyzetben lehetnek. Tehát
kisebb mérték feltolódás jelenléte valószín. Sajnos, éppen .a kristályos

pala és a harmadkori képzdmények érintkezési vonalán a pleisztocén

sárgásbarnás agyagtakaró nagyobbrészt mindent eltakar, úgyhogy a szer-

kezeti viszonyok nem láthatók, csak sejthetk. (4. ábra, a), b) szelvény.)

A haragos! kristályos pala tömegtl északra, Kápolnok—Monostortól és

Rózsapat^któl délre, a harmadkori dombvidéken egy keskeny, ersen
összezúzóaott, lencsésen kihengerelt kristályos palasáv látható, amelyet
már Hofmann K. térképezett. Kétségtelennek látszik, hogy ez a kristályos

pala sáv a feltolódással kapcsolatosan szerepl kihengerelt pikkely. (L. a

b) szelvényt, a 4. ábrán.) A hegység legészaknyugatibb részében a kristá-

lyos palára települ eocén és oligocén rétegcsoportjai általában északi,

vagy északnyugati dlések. A kristályos palára települ els sávon túl

ÉNy felé az eocén és oligocén képzdmények többször ismétld ugyan-
ilyen sávjai következnek. Valószín, hogy az eocén-oligocén képzdmé-
nyek egymás után következ többszöri ismétldésében nem egyszer
lépcss vetdési sorozatot kell látnunk, hanem dél, vagy délkelet felé

irányuló pikkelyes feltolódásokat. Ezek a kisebb feltolódások éppen ellen-

kez irányúak, mint a kristályos palatömeg imént említett mozgása.

A kristályos palatömeg északfelé irányuló kismérték mozgása hozhatta

létre azt, hogy itt a legészaknyugatibb részen az eocén-oligocén réteg-

csoportok délfelé, vagyis ellenkez irányban, pikkelyesen fel-feltolódhat-

tak. Ezek a kismérték felpikkelyezdések a déli Muncsel-hegy környé-

kén, a Slava-völgy táján, továbbá a Casului-völgyben szerepelnek. Mivel

a középs oligocén képzdmények csak kis terjedésben jutnak a kül-

színre, a szerkezetre vonatkozólag nem sok adatot nyújtanak. Nagy ki-

terjedések ezzel szemben a fels oligocén rétegei, amelyek területén a

szerkezetet inkább lehetne nyomozni. Azonban sajnos, a fels oligocén

rétegeken aránylag ritkán találunk elfogadható dléseket, úgyhogy a

szerkezetet csak nagyjából jelölhetjük ki e gyér adatok alapján. Mint

egyebütt, például Borsod, Heves, Gömör és Nógrád megyékben, az

oligocén korú agyagos-márgás területen, itt is szerkezetkutató aknák
mélyítése volna szükséges a tektonika biztosabb megállapítása céljából.

A gyéren észlelhet dlési adatokból megállapítható, hogy a fels oligocén

rétegek dlése helyenként általában ÉNy-i, másutt DK-i. Tehát kétség-

telennek kell tekintenünk, hogy a fels oligocén rétegcsoport enyhén

meggyrdött. Boltozatai és rétegtekni tehát uralkodólag DNy—ÉK-i

irányúak. Egy rétegtekn húzódhatik a berencei Nagyvölgy táján, egy

rétegboltozat a Kapnik-völgy mentén Révkápolnok (Vaád) táján és egy

majdnem nyugat—keleti boltozat közelebb az alaphegységhez a Cserne-

falvi-völgy jobboldalán, a Csernesti-tetn. Kisebb helyi, közvetlenül lát-

ható ÉÉNy—DDK-i irányú boltozat van Rózsapataktól ÉNy-ra, a Cserne-

íalvi-patak meredekfalú alámosásában és Kápolnok—Monostortól kissé

ÉNy-ra, az Urdea-féle agyagfejtésben. A fentiek alapján tehát kiderül.
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hogy az eocén és oligocén rétegcsoportokat az oligocén végén beállott

földkéregmozgás gyrte meg, illetve erre az idre esik a kristályos pala-

tömeg északfelé irányuló mozgása is. Ezeknek a különállónak látszó

mozgásoknak az okozati összefüggése nyilvánvaló. Ez a megállapítás

összhangban van a haragosi kristályos pala-hegység folytatásába es
Radnai Havasok kristályos palatömegének északi oldalán, továbbá annak
környékén az óharmadkori képzdmények területén észlelt rétegzavarok-

kal. (L. Schréter Z.: Az izaszacsali kolajterület földtani viszonyai.

Földt. Közi. LXXIII. k. 79. old. 1943.) Tehát, mint amott, itten is az

oligocén végén beállott, északfelé irányult földkéregmozgással kell szá-

molnunk, ami Stíllé szávai gyrdési periódusának felel meg. A kristá-

lyos palatömegnek az óharmadkori képzdmények fölé való tolódását

közvetve igazolják a csillámpalában és az sdolomitban észlelhet be-

srsödalt kolaj (hegyikátrány), nyomok is. Ez a besrüsödött kolaj
természetesen semmiesetre se lehet eredeti helyén, ez csakis alulról

migrálhatott fel a repedezett-hasadozott dolomitokban és kvarctelérek-

ben. Kolaj csakis alulról, az óharmadkori képzdményekbl származ-

hatott, tehát azoknak a kristályos palák alatt a mélyben e szerint jelen

kell lenniök. Az oligocén végén kissé meggyrt és utóbb denudálódott

eocén és oligocén rétegcsoportok fölé a középs miocén (fels mediterrán)

túlnyúló (transzgredáló) lerakódásai telepszenek egymás után; neveze-

tesen alul a szárazföldi eredet homok, homokk és szürke agyag réteg-

csoportja, azután dácit- és andezittufák, homokkövek és lajtamészkövek

csoportja. Ezek fölött a szarmáciai rétegek és végül legkívül az Alföld

medencéje felé a pannóniai rétegek következnek. Valamennyi réteg-

csoport kifelé, az Alföld medencéje felé, tehát ÉNy felé, 5—10°-kal dl.
Ezen a fiatalabb harmadkori képzdményekbl felépült területen egy
fiatalabb gyrdési fázist is fel kell tételeznünk, amely azonban csak

helyenként nyilvánul meg úgy, hogy az m'a kimutatható. Nevezetesen

Kovástól DK-re, a Grózi-völgy táján észleljük a fels mediterrán kép-

zdmények kisméret felboltozódását. Itt a fels mediterrán alsó, száraz-

földi rétegcsoportja bukkan ki a völgy fenekén, nevezetesen szürke

homok és agyagos homok. Ez tartalmazza a kolajnyomot. (3. ábra.)

A szárazföldi rétegcsoport fedjében itten nyugaton a dácit- és andezit-

tufából, homokkbl és lajtamészk padokból álló felsbb rétegcsoport

uralkodólag ÉNy-ra, 10—14°-ra dl, középütt, vagyis kissé keletebbre,

észak felé 14°-ra és végül a keletibb részeken északkeletre dlnek ugyan-

ezek a rétegek, de már sokkal meredekebben, tudniillik 30—40^ szög

alatt. Tovább DK-re pedig a Submagurica-hegy keleti részén, a kitörési

tufákon KÉK-i, 10—16°-os dléseket mérhetünk. Nyilvánvaló tehát, hogy

itt egy többé-kevéssbbé félkör alakú felboltozódás van jelen. Tekintettel

arra, hogy a Grózi-völgy jobboldala, a Vii nev hegy déli lejtje kopár

s a kibukkanó rétegfejek jól követhetk, ez a felboltozódás távolabbról,
*

a délre lév dombokról, st a Szurdok—Kápolnok felé vezet országúiról

is rögtön a szemünkbe ötlik. A délfelé es terület ersen csuszamlott,

rétegdléseket tehát itten nem mérhetünk. Egyébként is úgy látszik,

hogy délfelé ez a kis felboltozódás nyílt, nem záródik. Látjuk, hogy a

fiatalabb korú gyenge földkéregmozgásban a fels mediterrán és való-

színleg a szarmáciai emelet képzdményei vettek részt, tehát Stíllé

attikai gyrdési fázisával van dolgunk. Fel kell még említenem, hogy
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kolajnyomot tartalmazó lajtamészk Kvárfüred (Garbonác) mellett

szintén kibukkan, Jaskó S. megállapitása szerint (12. 5. old.) egy kis fel-

boltozódásban. Ezt az elfordulást nem volt alkalmam teljes részletes-

séggel megvizsgálni s ezért csak annyit jegyezhetek meg: eddigi be-

járásaim alapján még nem leltem elegend támpontot arra vonatkozólag,

hogy a felboltozódást bizonyíthassam. Lehetséges, hogy a lajtamészk

csak vetdés mentén, rögszeren bukkan ki a szármáciai rétegek alól.

%

C) KOLAJINDIKÁCIÓK,
rA kolaj indikációk közé sorolom a területen elforduló szénsavas,

kénhidrogénes és sós viz kutakat és forrásokat, továbbá a besrüsödött
kolajnyomokat. Ezek a következk:

a) Ásványos viz kutak és források.

Kisremetétl É-ra, a Podul-völgy baloldali áfrkában, Kovástól DK-re,

a Casului-völgy középs részében, Kiskörtvélyes község közepén és

Szurdok—Kápolnoktól Ny-ra, a Borkút-völgyben van egy-egy szénsavas

és kissé sós íz forrás, vagy kút. Nagyhegy-(Magura)-tl K-re, a Bábi-

völgy jobboldalán, ahol a jobboldali nagy mellékvölgy a fvölgybe
torkollik, a csokmányi rétegek kis rögének kibukkanását látjuk egy

törésvonal mentén. Ezen a törésen ersen kénhidrogénszagú ásványos

víz száll fel. Ez az egyedüli ásványos víz a környéken Kvárfüreden
kívül, amelyet többé-kevésbbé kihasználnak, miután az itteni bviz
forrásokra kis kezdetleges fürdt létesíttek. Két forrásfoglalás van;

mindkett téglaalakú betonmedence. A keleti forrás közvetlenül a mész-
márga szikla tövében fakad; a kissé nyugatabbra es másik, a fürdház
mellett jut külszínre, az egyik betonmedencében. 1943. november 10-én

az elbbi medence vizének hmérsékletét 6 C'-nak s az utóbbi medence
vizének hmérsékletét 8 C°-nak mértem, A napok óta tartó hidegebb
leveghmérséklet tehát valószínleg lehtötte a nyilván legalább is

10 C° hfokú ásványos vizet. Mindkét forrás kénhidrogénszagú; különö-

sen ersen érezni a kénhidrogén szagot a nyugati forráson. A keleti

forrásban kevés mészkarbonát lerakódás észlelhet.

Kvárfüred (Garbonác) fürdben régóta ismert és használt ásványos
víz van, amely az ersen bitumenes lajtamészkbl fakad. Vize sós, szén-

savas és kénhidrogénes.

Nagyhegy község ÉNy-i részében, Román György János tulajdonában

lév utolsó ház fölött a domboldalban, kb. 50 méterrel feljebb, a szántó-

földön két kis helyen vízfelfakadást találunk; ezek környékén a hosszabb

ideig tartó szárazság után fehér ksókivirágzást észleltem. Bár a for-

rásokon a sós ízt nem éreztem, meg kell jegyeznem, hogy a lakosok állí-

tása szerint itt egykor sósforrás fakadt. A szénsavas, sós, kénhidrogénes
források nagyobb részérl már Posepny (1.) megemlékezett. Szerinte ezek

a források a révkörtvélyesi szintbeli széntelepek elfordulásait követik.

Ez nagyjából igaz ugyan, de a források jelentkezését a szénteleppel

genetikai összefüggésbe hozni nem lehet. Véleményem szerint ezek az

ásványos források mélyebbrl erednek és a kolaj elfordulással vannak
származásbeli kapcsolatban.
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b) Kolajnyomok.

Besrsödött kolajnyomot, hegyikátrányt a kristályos palák terüle-

tén és a fiatal harmadkori képzdmények területén találunk. Az eocén
és oligocén lerakódásokban eddigelé kolajnyomot nem észleltem. Az elt-
tem eddig ismeretessé vált kolajnyomok a szóbanforgó területen a

következk:
1. Kápolnok—Monostortól DDNY-ra

,

a Khegy (Dealu Petrariului)

fell lejöv Sireului-völgy középs részén csillámpala van feltárva,

amelybe kvarcteleptelérek telepszenek. A 147°/45°-os dlés csillám-

palában és szericitespaiában egy helyen vékony kvarctelért találunk,

amelynek likacsaiban és repedéseiben besrsödött kolajat, barnás-
feketés hegyikátrányt találunk. A mellette lév szericites palában is van
kevés hegyikátrány.

2. Üjharagostól, nevezetesen a templomtól északra, kb. 2'5 km-re
a Domosului-völgy középs részében uralkodólag csillámpala szerepel.

Ebbe egy helyen, a yölgy fenekén fehér sdolomitlencse telepszik.

A rétegek ÉNy felé 315° irányban 57° szög alatt dlnek. (L. az 1. sz.

rajzot.) A 4—5 m vastag fehér, kristályos-szemcsés dolomit hasadékaiban

és réteglapjai mentén besrsödött kolajat, fekete hegyikátrányt ész-

lelünk. Ezenkívül a dolomit mellett lév talkos pala hasadékaiban szintén

találunk kevés hegyikátrányt.

3. Kvárfüred. (Garbonác) fürdben a sós, kénhidrogénes forrástól

délre a külszínre bukkan az itteni kis árok fenekén ÉNy felé 290° irány-

ban, 7° szög alatt dl márgás, homokos lithothamniumos lajtamészk.

Ez a mészk sötétszürke, vagy barnaszín, ersen bitumenes és feltnen
kolajszagú. A környéken ivóvíz nyerése céljából lemélyített kutak mind
kolajszagú, ihatatlan vizet szolgáltattak.

4. A Kovástól DK-re lév Grózi-völgyben a fels mediterrán emelet

alsó részébe tartozó szárazföldi rétegcsoport egyik homokrétege tartalmaz

kolajat. A Grózi-völgy fenekén kb. 180 m hosszúságban észleljük ezt

a csillámos. barna kolajnyomos-bitumenes homokréteget nyugat—keleti

irányban (3. ábra.) A baloldali nagy mellékárok kitorkollásától keletfelé

kb. 100 méterre, a patak egy kis meanderszer kanyarulatában 315/
c 6°,

295°/5°, 312°/7 Q
,
és 345°/l0°-os dléssel követhet a besrsödött kolaj-

jal átitatott, 54—70 cm vastag barnásfeketés szín homokréteg. A réteget

megbontva, vagy csákánnyal belevágva, ers nyers kolajszagot érzünk.

Ha beljebb haladunk a rétegbe, csákányozással, azt keményebbnek, laza

homokkszernek találjuk. A kolajjal átitatott homokréteg néhol

lencsésen kivékonyodik, másutt kissé vastagszik. Ott, ahol a homok
agyagosodig a kolajnyom eltnik. A legjobb, legersebb kolajimpreg-

nációt az említett patakjtanyarulatban látjuk. E mellett mélyítettek

régebben a kolaj nyerése céljából egy kutató aknát, amelynek nyoma ma
is jól látható. Ezenkívül is volt még több hasonló akna a lakósok állítása

szerint és Pose\fitz Tivadar (10.) közlése szerint; de ezek nyomait most

már nem találtam meg. Nyugatfelé a fvölgyben, a 310°/l5
c
-os dlés

homokos agyagrétegekben a nagy baloldali mellékvölgyön túl is még
tovább követhet kb. 80 m távolságig a kolaj impregnáció, de lassanként

elvész errefelé a nyom. A baloldali, délrl jöv nagy mellékvölgy

kitorkollása táján 345°/5°-os dléssel szürke, homokos agyagot találunk,

beléje települt kis homoklencsékkel. Ezek a homoklencsék is bitumené-
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Pleisztocén.

Pleistozán.

Pliocén.

Pliozán.

Tortonai alem.
Tortonische U.-st.

Kápolnok—Monostor környékének földtani térképe.

Geologische Karte dér Umgebung von Kápolnok—Monostor.

1. Áradmány. Holocén.
Alluvionen.

2. Barnássárga homokos agyag.
Braungelber sandiger Tón.

3. Párkánysíkkavics.
Terrassenschotter. )

4. Kavics. Levantei emelet.
Schotter. Levantinische Stufe.

5. Homok és homokk. Pannóniái emelet.
Sand und Sandstein. Pannonische Stufe.

6. Szürke, rétegzett agyag.
Szármáciai emelet.
Grauer, geschichteter Tegel.
Sarmatische Stufe.

7. Lajtamészk és homokk,
andezit- és dácittufa.
LeythakaLk und Sandstein,
Andesit- und Dazittuff.

8. Nagyobb dácittufa elfordulások. I

Machtigere Dazittuffvorkommen.
'

8. Szárazföldi eredet homok,
homokk és agyag. Helvétiai alemelet.

Sand, Sandstein und Tón,
terrestrischen Ursprunges. Helvetische U.-stufe.

10. Réteges szürke agyag,
homokk betelepülésekkel. Kasseli em
Geschichteter grauer Tegel, í

mit Sandsteineinlagerungen. Kasseler St. ;

11. Nagyilondai halpikkelyes palás agyag.
Rupéli emelet. Középs oligocén.

Nagyilondaer schiefriger Tón, mit
Fischschuppen. Rupel Stufe. Mittel Oligozán.

12. Fels durvamészk. Auversi emelet.)
Oberer Grobkalkstein. Auvers St.

'

13. Turbucai rétegek. Auversi emelet. í

Turbucaer Schichten. Auvers Stufe. '

14. sdolomit.
Dolomit.

15. Vasércnyomok.
Eisenerzspuren.

16. Pegmatittelérek.
Pegmatitgánge

17. Vastagabb amfibol- és
chloritpala betelepülések.
Machtigere Amphibol- u.

Chloritschiefer Einlagerungen.
18. Csillámpala és gneisz.

Glimmerschiefer und Gneiss.
19. Csapás-dlés.

Streichen-Fallen.
20. Feltolódási vonal.

Aufschiebungslinie.
21. Feltételezhet felboltozódások

tengelyvonalai.
Aufgenommene Antiklinale.

22. Feltételezhet teknk
tengelyei. •

Aufgenommene Synklinale.

23. Kolajnyomok.
Erdölspuren.
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sek, barnaszínek. Délebbre, ahol a homok elagyagosodik, a bitumen-
impregnáció is elmarad. A mellékvölgyben a kolajnyom kb. 100 m
hosszúságban nyomozható észak—déli irányban.

Mint már szó volt róla, a legszebb köolajnyom az említett kis patak-

kanyarulatban látható. Itten, a 345°/l0°-os dlés táján a kolajnyomos
réteget csákánnyal megbontottam s a belsbb homokkrétegek réteglap-

jain és hasadékaiban barnás kolaj cseppeket is láttam. A régibb külföldi

irodalomban elszórtan található gyér adatokat Posewitz Tivadar gyj-
tötte össze a magyarországi kolajelfordulásokról írt összefoglaló mvé-
ben. (10., 401. old.) Posewitz a következket írja:

Kovás helység a szármáti korú rétegeken és a dácittufa határán
fekszik. 1884-ben említik elször, hogy Kovás község határában agyaggal

váltakozó bitumenes homokkrétegek fordulnak el. A homokk bitumen-
tartalma állítólag 2‘5—4‘7%>. A rétegek dlése 10—15° mellett északi.

Stavenov lovag — mint sok helyütt hazánkban — itt is kutatott petró-

leum után. Rováson négy kutató aknát ástak 8—15 méterre.

Posewitz megjegyzi még, hogy egy aknából 20 méterre vágatot

hajtottak és ekkor állítólag vastag, folyékony nyersolajra találtak. Nem
lehet azonban Posewitz közlésébl biztosan megállapítani, hogy ezt a

nyersolajat feltáró vágatot Rováson, vagy Kváradfüreden (Garbonácon)

hajtották-e. Utóbbi helyen is t. i. nyolc kutató aknát mélyítettek.

A kutatás azonban Posewitz szerint nem tartott sokáig. „Alkalmasint

nagyon szkkör lévén a petróleum elfordulás, semmiképen sem
fizette ki magát." (10., 402. old.)
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Von: Zoltán Schréter.

Die Untersuchungen habén sich an das Prelukaer-kristallinen Insel-

gebirge und an s'ein NW-lichen Hügelvorland erstreckt.

Die geologische Bildungen sind folgende:

1. Archaische-Bildungen sind bedeutend im Gebirgsmassiv. Das
Gebirge wird hauptsáchlich von a) Glimmerschiefer und Paragneiss, des

weiteren aus Dolomit aufgebaut. Es sind ausserdem Amphibol- und
Chloritschifer—Einiagerungen vorhanden. Dér kristalline Schiefer ist

örtlich von Pegmatitgángen durchwebt. Es sind im Dolomit Magnetit-

und Limonitspuren festgestellt. Dér Magnetit scheint syngenetischen
Ursprunges zu sein. Manche Quarzgánge sind in den Dolomitén in Mont-
morrillonit verwandelt.

2. Terziare-Bildungen. Sie beginnen mit dem oberen Teil des Mit-

teleozáns im Gegensatz zum S. y. SW-Vorlande des Gebirges, wo die

vollstándige Eozánreihe vertreten ist. Zr diesen Bildungen gehören: 1.

Schichtengruppe des oberen Bunttones, 2. Oberer-Grobkalk mit Trilocu-

linen und Quinqueloculinen, 3. Fischschuppenschifer (Rupelien), 4. Schie-

fertone dér Kasseler-Stuje mit wenigen Foraminiferen (Globigerina bul-

loides d’ORB., G. b. var. triloba Rss., Bulimina ovata d’ORB., B. elongata

d’ORB., B. pupoides d’ORB.)

Nach einer stratigraphischen Schichtenlücke folgen Ablagerungen
des Miozans, uzw.: 1. Untere, terrestrische Schichtengruppe von Sand,
Sandstein und Tón (Helvetien), 2. Obere Schichtengruppe von Andesit-

und Dazittuff, weiters Lithothamnium-Leithakalkbánke (Tortonien), 3.

Tonschichten mit dünnen Tuffeiniagerungen (Sarmatien). In dem Tón
kommen vereinzelt Ábra reflexa EiCHw.-Reste vor.

Dér Pliozan und Pleistocen besteht von Sande und Sandsteine des

Pannons und Levantins.
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Die jüngste Bildungen sind Reste eines einstigen Schuttkegel, beste-

hend von Andesitschotter, dér pleistozán Terrassenschotter und ein Löss-

áhnlicher, sandiger Tón, dessen Bildung schon in das Holozán hinüber-

reicht.

Tektonik. Die kristallinen Schiefer mit dem eingelagerten Dolomit

vvaren ohne Zweitel dér variszischen Gebirgsfaltung unterworfen.

Streichrichtung: SW—NO. Hoffmann u. Kráutner wiesen auch einige

Aufwölbungen und Miden nach. Am N—NO Rand des Gebirges sind

manche Überschiebungen zu beobachten, entlang welcher die kristalline

Gebirgsmasse etwas nach N-en über die altterziáre Schichten aufgescho-

ben worden ist. Gleichzeitig sind Schollen des Eozánkalkes am Nordrand

des Gebirges umgekippt und die Oligozanbildungen des Vorraumes ge-

faltét worden. (Savische Faltungspha.se nach Stíllé.)

Auf das am Ende des Oligozáns gefaltete und spáter abgetragene

Gelande lagern Bildungen des Mittel- und Obermiozáns, welche in einer

jüngeren Zeitperiode — nach dem Miozán — ebenfalls, jedoch nur

schwach gefaltet worden sind. (
Attische Fáltungsphase nach Stíllé.)

Von praktischem Standpunkt aus sind die Bergteer-, bzw. Erdölspu-

ren zu erwáhnen, welche' in den Klüften dér Quarzgánge und des Urdolo-

mits vorhanden sind (Sireul-Tal, Domosul-Tal), des weiteren die Leitha-

kalk- und Sandschichten impregnieren (Kvárfüred, Groz-Tal). Die zwei

letztere sind mit kleineren Aufwölbungen verknüpft.

PLEISZTOCÉN EMLSCSOPORTOK VÁLTAKO-
ZÁSÁRÓL ÉS AZ INTERSTADIÁLISOKRÓL.*)

Irta: Gaál István.

Ha minden sallangot lehántunk a gubancos kérdés-halmazról, tisztán

áll elttünk, hogy a monoglacLalizmus Achilles-sarka a diluviumi emls-
együttesek ilyen vagy amolyan megítélése. A kutatók egy töredéke azt

vitatja, hogy a pleisztocén folyamán az emls együttes törzse helyt

maradt, s rajta csupán annyi változás észlelhet, amennyit a fokozatos

lehléshez való alkalmazkodás kielégíten megmagyaráz. Ezzel szemben

a többszöri eljegesedés hívei arra hivatkoznak, hogy réteg-, kzet- és

slénytani, s legújabban csillagászati megállapítások is igazolják: föld-

részünkön, s épp így Észak-Amerikában is igen hideg (glaciális) és nagyon
meleg, valamint mérsékeltebb éghajlatú idszakaszok váltakozó sorozata

zajlott le a pleisztocén folyamán.

A monoglacializmusnak a magyar szakirodalomban ma Gyrffyné a

legkitartóbb szószólója. A Subalyuk moustérikumáról szóló tanulmányá-

ban a KoRMOs-KADicéhoz tapadt legszélsségesebb álláspontjából 'már

engedett ugyan valamit, de lényegében még most is ott tart, hogy

* Ezzel a cikkel a Gyrffyné

—

Gaál I. között fölmerült medd vitát lezár-

juk. Szerk.

A szakirodalmi utalásokat a térszükére való tekintettel a szerk. kívánsá-

gára mellzte a szerz.
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— szerinte — a kés-moustérikumtól fokozatos a lehlés, amely a
magdalénikumban tetzik és csak ez utóbbi második felében jelentkezik
komoly enyhülés. Gyrffyné tehát a Günz-Mindel-Riss eljegesedések
európai nyomait figyelmen kívül hagyja, másfell pedig az aurignacikum-
solutréikum állatvilágát „jellegzetes glaciális állattársaságnak“ nyilvá-
nítja.

Az ó-pleisztocén (Günz-Mindel) eljegesedések bizonyítékaira hazánk-
ban még nem akadtunk ugyan, ám ezt nem lehet ürügyül fölhasználnunk
arra, hogy ezeknek az éghajlati kilengéseknek megtörténtét egyszeren
tagadjuk. Hiszen a szakirodalomban jártas szaktársunk tüstént fejünkre
olvassa Zeuner, a két Reid, illetleg Sainty tanulmányait, amelyek sark-

köri és enyhe éghajlati kilengések váltakozásának kétségtelen bizonyí-

tékait sorolják föl az angol alsó diluviumból. Az sem lehet vitás, hogy
Németországban a mosbachi, maueri homokok, illetleg süssenborni

állattársaságok, valamint a közbetelepült löszök ugyancsak jelents
éghajlat-ingadozás bizonyítékai. Eberl, Soergel, Röppen, Wegener és

mások a klímaváltozások nagyon sok és sokféle nyomára mutattak rá az

‘ó-pleisztocénen belül is.

De az alsó-diluvium nálunk hálátlan terepére bvebben nem terjesz-

kedve ki, vegyük inkább a fels szinteket közelebbrl szemügyre.
A szembenálló fölfogások ellentéte itt még kirívóbb, mert hiszen a

monoglacializmus hirdetje lépten-nyomon az ellenkez fölfogás bizonyí-

tékaiba ütközik, s így ezek egyszer semmibevevésére, vagy valamelyes

köntörfalazásra kényszerül. A diluvium egymásra következ emls-
csoportjainak megítélésében a tisztánlátás alapföltétele ugyanis az, hogy
a fajok meleg- vagy hidegkedvel mivoltát, illetleg ennek alapján hideg

vagy meleg éghajlatot jelz szerepét helyesen ítéljük meg.
A sarkkörtáji fajok megítélése általában egyöntet; nézeteltérés

fleg a többiekkel kapcsolatban fordul el. így .
elssorban az ú. n.

barlangi emlsök elbírálásában siklottak ki a régi kutatók. Hiszen itt-ott

még ma is kísért a balhit, hogy barlangokban csakis jegeskorszak idején

húzta meg magát ember és állat. Ma már a diluviumi faszén-maradvá-

nyok vizsgálata révén kiderült, hogy barlangi oroszlán, hiéna, farkas, s a

többi ,,spelaeus“-faj számottev szereplése minden esetben csakis enyhe
éghajlatú pleisztocén szakaszhoz kötött. Erre a legjobb példát a Szelim-

barlang meg a Subalyuk szolgáltatta. Az utóbbiban a meleg moustériku-

mot, az elbbiben pedig aurignacikumot igazolta a lombos fák maradvá-
nyaival együtt a hiénák gyakori szereplése. Közöttük pedig ott találjuk

a Szelim Pinus montana-s, rénes fels- (hideg-) moustiéri homokrétegét
,

1

— természetesen hiénák nélkül.

A monoglacialista fölfogás másik hibaforrása a „gyapjas" orrszarvú,

5 a mammut szereplésének téves megítélése. Nehéz megértenünk, hogyan
kerülhette el a búvárok figyelmét a Diaceros antiquitatis és az Elephas

primigenius néven oly gyakran idézett fajok kettssége.

Itt jegyzem meg: kár volt GYRFFYNÉnak idevágó fejtegetéseimet

cáfolás nélkül hagynia, mert egyúttal b alkalma lett volna annak igazo-

lására, hogy én csak kontárkodom a diluviumi emlsfajok meghatározása

terén, s így némikép talán valószínsíthette volna azt a meggondolatlan

1 A Subalyukban ezt a szinttájat a cirbolyás legfels réteg képviseli.
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állítását, hogy „számtalanszor kértem ki tanácsát*' (?!) vagy „segítségét**

(?!) leleteim „meghatározásánál**. Ezzel a példátlanul alaptalan ráfogás-

sal szemben hivatkoznom kell arra a tényre, hogy pleisztocén emlsök
meghatározásával én már 1909-ben, BuDiNSZKYval együtt foglalkoztam.

További tény, hogy hosszabb lélekzet tanulmányaim közül legalább

négy, rövidebb pedig ennek legalább kétszerese jelent meg abban az id-
ben, amikor még a nevét sem hallhattam Mottl MÁRiÁnak. Az állítá-

sának minden alapot nélkülöz mivoltát különben maga az idbeli

abszurditás is kidomborítja, mert, mint maga megjegyzi, paleomammoló-
giával csak 1933-ban kezdett foglalkozni.

Hogy a mindent monoglacialista szemüvegen át vizsgáló kutató min
ellenmondásokba és következetlenségekbe keveredik, leginkább akkor

tnik szembe, amikor meleg, illetleg hideg jelleg állatcsoportok válta-

kozását tagadja. Gyrffyné több ízben hivatkozik Sirgenstein lemminges,

rénes, tehát glaciális fels-moustérikumára, ennek ellenére semmikép
sem hajlandó tudomásul venni, hogy ennek egykorú hasonmása a Szelim

D-rétege, st a Subalyuk cirbolyás rétege is. Okul azt hozza föl, hogy
ezekbl a rétegekbl hiányzik a lemming.

Nos, szakavatott föld- és slénybúvár nem akad fönn azon, ha egy-

korú rétegek növény- és állatvilága egyben-másban eltér. St ennél mi
sem természetesebb!

De hogyan feledkezhetett meg Gyrffyné Scherf Emil nagy jelent-

ség félegyházi leletérl, amelynek alapján ugyanabban az idben, s

ugyanezen fórum eltt fejtette ki poliglacialista álláspontját, amely
fórum eltt Gyrffyné is szóhoz jutott. S még hozzá: mindkettjük
fejtegetései ugyanabban a folyóiratban láttak napvilágot . .

.

Mindezen fölül egyetlen monoglacialista sem tudta okát adni annak,

hogy a sirgensteini s pl. a pilisszántói, szelimi (meg .a többi) magdaléni
lemminges együtteseket miért ne minsíthetnk ismételten szerepeitek-

nek? S milyen alapon tagadják a csoportok váltakozását?

Ám az is nagyon jellemz, hogy legutóbbi cikkében Gyrffyné arról

iparkodik meggyzni az olvasót, hogy — de hiszen már régen (?) hangoz-

tatja: a Würm-eljegesedésen belül kisebb-nagyobb klíma-ingadozások

valóban voltak, csak a fauna jellegére nem lehettek dönt hatásúak (?!).

— Csakhogy az efféle köntörfalazó megállapítás — fából vaskarika. Mert
hiszen az éghajlat-ingadozást éppen a növény- és állatvilág jellege

árulja el. Hogyan beszélhet tehát klíma-ingadozás fölismerésérl az, aki

ennek az ingadozásnak az élvilágra gyakorolt hatását nem látja meg,

vagy tagadja?

Ha pedig a monoglacialista nem bízik eléggé abban, hogy a jegeskori

emlsök életmódját földerítették, s nem ismeri el, hogy a moustérikum-

ban nálunk élt hiéna, oroszlán, s az együttes többi tagja a W. I. 11.800

évig tartott, glaciális kilengése elmúltával az aurignacikumban ide újra

visszaszivárgott: talán gondolkozóba ejti egy feltnen melegkedvel
nappali pillangónak, a Libythea celtis-nek napjainkban észlelt viselke-

dése. Ez a faj u. i. 1945-ig csupán a Balkán meleg vidékein, s ezenkívül,

mint maradványfaj, a Kazán-szoros környékén volt ismeretes, ahol dajka-

növénye, a déli ostorfa (Celtis australis) díszlik. Az 1945-ös, átlagosnál

melegebb nyáron azonban Kalocsán és Kaposvárott, az 1946. év ugyan-
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csak meleg nyarán ismét Kaposvárott, az 1947. év még melegebb és

aszályosabb nyarán pedig már Budán és a Nagyszálon került el.

Ha kikapcsolunk is minden egyebet, az elnyomulás és ennek az átla-

gosaknál melegebb nyarakkal való' összefüggése magában is elég bizonyí-

téka annak, hogy az él szervezetekben megvan a hajlandóság és egyút-

tal a képesség is az éghajlati lehetségek kihasználására, vagyis más
szóval: életterük határainak revíziójára. Mert való, hogy az Al-Duna
vonaláról, vág yBosznia fell észak félé 350—450 km-re elrenyomuló
pillangó voltakép a diluviumi életterét foglalja vissza. 2

A monoglacialista álláspontot megdönt bizonyítékok másik csoportja

csillagászati számításokon épült föl. Fontosságuk abból ítélhet meg,

hogy míg az utolsó másfélszáz év óta sznyegen forgó slénytani és

srégészeti adatokat más-más értelmezésük révén gyakran két, egymással

ellentétes irányban is fölhasználták, a csillagászati számítások eredmé-
nyei alig engednek meg többirányú értelmezést.

Amint ismeretes, Milankovics „Mathematische Klimalehre“-jét

Bacsák György tetzte be és öntötte .a geológia számára is hasznosítható

formába. BACSÁKnak köszönhet, hogy az interglaciálisok és interstadiáli-

sok sélettani vonatkozásait fölismerve, rendkívül fontos éghajlattani

részleteket is földerített, a szó szoros értelmében vett „Diluvium Nap-
tárá“-t megszerkesztette. S hogy milyen úttör munkát végzett, úgy mér-
hetjük le, hogyha a nála régibb kelet irodalom idevágó botladozásait

mai szemmel nézzük.

GYRFFYNÉnak is tudomásul kellett vennie Bacsák eredményeit, de

minthogy ezek semmikép sem kedveznek a monoglacializmusnak, minden
alkalmat megragad, amikor kisebb-nagyobb csavarintással tompíthatja

a monoglacializmus ellen szóló adatokat és érveket. Így többek között

nincs ínyére az, hogy az interglaciálisokon kívül az interstadiálisok is

jelentsen meg-megszaggatják a diluvium folyását. Ez magyarázza meg,

hogy az interstadiálisokat sélettani szempontból jelentéktelen mozzana-
toknak kívánná minsíttetni, holott Bacsák nyomatékosan hangsúlyozza

jelentségüket. „Tévedés — írja Bacsák — az interstadiálisokat holmi

másodrend jelenségként kezelni". S hogy ez nemcsak afféle odavetett

megjegyzése, valamivel alább Bicker F. K. cikkének ismertetése során

/ közbeszúrt megokolásából is kitnik. ,,A szövegbl kiérzik — olvassuk
Bacsák tanulmányában —

,
hogy Bicker az interstadiálist valami harmad-

rend jelenségnek nézi, amely egy kis tölgy- vagy bükkerdt sem tud

létrehozni. Holott nyilvánvaló, hogy a lomboserdknek legkedvezbb
antiglaciális és szubtrópusi kilengések éppen az interstadiálisokban vol-

tak legersebbek". S amikor ezt a megállapítását csillagászati okadatolás-

sal is igazolja, záradékul ezt írja: „Nem szabad tehát az interstadiálisokra

es klímakilengésekrl félvállról beszélni".

Ezeket a megállapításokat összegezve, írtam a Szelimrl szóló egyik

cikkemben, hogy Bacsák György vizsgálatai óta nagyon jelentéktelenné

zsugorodott az interglaciális és interstadiális szakaszok közötti különb-

- Celtis australis-nak Püspökfürd, Brassó és Sütt ópleisztrocén üledékei-

ben való elfordulása alapján u. i. föltehetjük. hogy a L. celtis a diluvium
meleg éghajlatú szakaszaiban az egész Kárpát-medencében honos volt. — Ide

sorolhatjuk különben a balkáni gerle (Turtur decaocto) újabbkori térfoglalását

is a Duna-medencében.
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ség. Mire Györffyné jónak látta az alkalmat, hogy a következket le

merje írni: „Nagyon sajnálatos, hogy Gaál IsrvÁNnak sok ilyen hibás

idézete van. amelyeket korrigálni tudományos kötelesség*'.

Györffyné már ott kerül szembe az igazsággal, amikor idézetnek

minsíti azt, ami nem idézet. Ezt a tényt mindenki számára értheten
jelzi az, hogy a kifogásolt náondat eredeti helyén idézjel nélkül szerepel.

Ez az egyik.

A másik dolog pedig az, hogy összegezésem híven tükrözi Bacsák
fölfogását, amit — valóságos idézetekkel — az imént már elzetesen
igazoltam. Ezek után pedig senkinek sem okozhat nehézséget annak
eldöntése, hogyan értékelje a vádlónak azt a további állítását, hogy sok
ilyen hibás idézetem van.

Ám míg ezek a tisztán személyes él és célzatú kisiklások eo ipso

korlátolt kihatásúak, nagyon súlyos beszámítás alá esik az az eljárás,

ahogyan Gyrffiné a valóság elcsavarásában Bacsák nevével takarózik.

A magyarországi pleisztocénkutatást véd (?) cikkében azt írja

Györffyné; . . amig egészen a Würmig az interglaciálisok és inter-

stadiálisok vagy egészen vagy jórészt jégmentesek, . addig a Würm-
interstadiálisok már jórészt eljegesedettek voltak*'. (1^, 60.) S hogy ezt

a fokozatosság kidomborítását célzó kijelentését még inkább alátámassza,

Bacsák egyik munkájából többek között — folytatólag — így idéz: „A Riss

I

—

II. interstadiális is még jórészt jégmentes volt“.

Nos, ez az idézet hamis és — célzatos. „Ezt én sohase^ mondtam,
vagy írtam, — fakad ki Bacsák György 1947. július hó 10-én nekem
írott szíves levelében —

,
mert egészen nyilvánvaló, hogy a Riss I—II

interstadiális mindvégig eljegesedett volt. Hisz a Riss I volt a leghatal-

masabb jégfejleszt idszakunk' 1

.

A célzatos és vakmer elcsavarásnak pedig az az egyszer magyará-
zata, hogy a monoglacialistának semmikép sem konveniál az olyan Riss,

amelyik a „leghatalmasabb jégfejleszt volt*' — a pleisztocén derekán!

Hiszen akkora eljegesedés, amely Közép-Európát 237.500—-182.000-ig,

vagyis kivételesen 55.000 évig nyögtette jégpáncél jármában, szembe-
szök akadálya a fokozatos és csakis a Würm II-ben tetzött hvösödés
tételének.

A tárgyilagosan vizsgálódó figyelmét nem kerülheti el Bacsák közle-

ményeiben az interstadiálisokra vonatkozó egy-két félremagyarázható

kitétel. De sietve hozzá kell tennem: ezek egyike sem szolgálhat a

monoglacializmus támogatására. Egy helyütt pl. azt írja, hogy a Würm
II

—

III interstadiálisban megmaradt a W. II jégpáncélja, s ez a párol-

gástól és öregedéstl eltekintve a maga egészében átszállóit a W. III-ra“.

Els megállapításunk itt az lehet: ha ez való, indokolatlan, st hely-

telen a Würm hármas eljegesedését hangoztatni, holott voltakép csak

ketts volt. Mert interstadiálisnak mégis csak azt a szakaszt szeretnk
nevezni, amelyik az eljegesedés megszakítását jelzi, azaz jégmentes volt,

különben — legalább gyakorlatilag, illetleg biológiai szempontból —
semmi értelme sincs a „glaciális** és „interstadiális** megkülönböztetés-
nek. De maga Bacsák is utal arra, hogy a ságvári stelep korát a Pinus

montana és Rangifer arcticus tömeges elfordulása alapján csakis a

39.800—17.400 között lezajlott, legutolsó jeges szakaszáéval azonosít-

hatjuk és sem elbbre, sem késbbre nem tehetjük. Még pedig azért.



mert . . 39.800 eltt már egy 13.700 éves szubtrópusi (kilengést) talá-

lunk, s arra az idre már nem terjeszthetjük ki a mi rénvadászunk idejét,

mert ekkor bizonyosan nem tüzelt volna törpefenyvel“. Vagyis tehát:

a W. II—III-ban mégis csak jelents fölmelegedés is volt.

Az interstadiálisokat illetleg gondolkodóba ejthet minket az a tény

is, hogy a déli féltekén abban az idtájban — kivételesen — nagyon
eltérn alakult az éghajlati helyzet. Ott lO.OOp évvel korábban (106.000-

ben) fejldött ki a jégpáncél; ezt azonban a 93.000-ben föllépett anti-

glaciális kilengés elpusztította. St mi több: a déli féltekén azóta,

— vagyis a W. I óta — jeges szakasz ki sem fejldött. Itt látjuk csak

tehát, hogy a jeges (glaciális) és köztes (interglaciális) szakaszok, vala-

mint a jégszünetek (interstadiálisok) elssorban ,a csillagászati számí-

tások és megítélések alapján, nem pedig a természetben való érvényesü-
lésük szerint bírálandók el. Bacsák maga ezenkívül — elbb már idézett

levelében — nyíltan hangoztatja: sok zavar és félreértés származik abból

is. hogy nincs külön mszavunk a ,,sikerült glaciális interferencia
11

,
vagyis

a jégfejleszt 10—11.000 év és a jégtakaró élettartama, azaz az élettanilag

érvényesül jeges szakasz kifejezésére. — mert ez a kett nem födi

egymást.

Ilyen kisebb jelentség és hamarosan könnyen elegyengethet

zökkenk mit sem változtatnak azon a tényen, hogy a Bacsák-féle

„Diluvium Naptára 11 megadta a kegyelemdöfést a halódó monoglacializ-

musnak. A pleisztocén rétegsorok és smaradványok elfogulatlan búvárai

lépten-nyornon tapasztalják, milyen értékes vezérfonal jutott azzal

kezükbe, s egyúttal ma már eldöntöttnek látják a mono- és poliglacializ-

mus vitáját.

IRODALOM.

Dk. Balogh R. Györgyi: A Krassószörény vármegyében fekv Kemence-
szék (Székül) karbonmedencéjének snövényzete. Budapest, 1944. (Bölcsészet-

doktori értekezés, 1 térképpel, 2 szelvénnyel, 6 rajzzal és 17 fényképpel.)

Szerz a bevezet részben ismerteti Székül földrajzi fekvését és Székül
környékén a produktív karbonüledékek elfordulásait. Az eddigi irodalom
alapján részben történeti áttekintést ad Székül földtani viszonyairól. Munká-
jának tulajdonképeni slénytani részében felsorolja azokat az intézményeket,

amelyektl a feldolgozott anyagot kapta s rámutat arra a tényre, hogy Stur

óta, aki 1840-ben legelször tanulmányozta a szekuli karbonflórát, senkisem

foglalkozott Magyarországon ennek az igazán szép anyagnak a tanulmányozá-

sával. Az Állami Földtani Intézetben lev anyag begyjtése Sghafarzik érdeme.

Balogh Györgyi ennek a nagy és igazán szép fosszilis flórának csak egy részét

fleg a Pteridophytákat (harasztokat) tárgyalja doktori értekezésében. A Sigil-

lariák (pecsétfák) és Lepidodendronok (pikkelyfák) értékes maradványai még
feldolgozásra várnak hazai gyjteményeinkbl.

Munkájában rendszertani sorrendben közli a szekuli karbonflóra általa

meghatározott fajainak részletes leírását. Az Articulatales csoportból több mint
250 igen jó megtartású alakot vizsgált. Különösen szépek a Calamitaceaek (s-
zsurlók) közül az Annularia néven ismeretes leveles hajtások. A csupasz Cala-

mites törzsekre nem tér ki tanulmányában. Az egyes fajok szinoním neveit és

a fosszilis fajok európai elfordulásait lelkiismeretes pontossággal igyekezett

hiánytalanul felsorolni. A Filicales (spórás páfrányok) osztályából is több mint

300 lenyomatot. vizsgált. A Pteridospermales (magvas harasztok) csoportból

pedig több mint 290 lenyomatot tanulmányozott.
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Szerznek a maradványok elég nagy tömegét kellett rendeznie, össze-

hasonlítania és értékelnie, bár a szekuli karbonflóra fajokban nem nagyon
gazdag, de igen nagy példányszámban fordulnak el az egyes fajok. A fosszilis

flóra földtani korát a szerz a produktív karbon legfels szintjébe (fels-

stefániai) helyezi s ezzel Stur és Schafarzik korábbi megállapításait nagy-
mértékben igazolja, illetve megersíti a flóra alapján.

A szekuli kszénmedenpe fosszilis flóráját a Saar-vidék karbonmedencé-
jének leleteivel hasonlította össze s a megegyezést tökéletesnek találta, mert
a szekuli karbonmedencében elforduló fajok kivétel nélkül mind megtalálha-
tók a Saar-vidék legfels karbonréteg összetételében is.

Balogh Györgyi doktori értekezése nyomtatásban nem jelent meg. A kéz-
iratos példányban a tanulmányozott genusok egy-egy faját szép fényképmellék-
leten mutatja be. Kár, hogy a szerz a fosszilis karbonflóra legújabb irodalmát
csak igen kismértékben vette figyelembe.

M. Rásky Klára.

Vendel Miklós: Studien aus dér jungen karpathischen Metallprovinz.
I. Teil. Zusammenhánge zwischen den Magmen und den jungen Gold-, Silber-

und verwandten Vererzungen. (Magyar József Nádor Mszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem bánya- és kohómérnöki osztályának Közleményei XVI.
1944—47.)

Ez az összefoglaló ércteleptani munka a Kárpátmedence fiatal magmatikus
ércesedéseit környezetük kzetkémiai összetételének szemszögébl vizsgálja.

Az irodalomban található kzetelemzések alapján a Kárpátmedence vulkáni
hegységeinek, illetleg hegységrészeinek átlagmagmaösszetételét számítja ki.

Statisztikai megközelítésben a közölt elemzések számát az egyes kzetfajtáknak
az illet hegységben fellép tömegével veszi arányosnak, így a felhasznált

elemzések számtani középértékét fogadja el az átlagmagma jellemzjeként.
Egyes hegységek, vagy hegységrészek ércgazdagságát 5 fokozattal jellemzi:

1. ércmentes, vagy gyenge ércnyomok; 2. igen gyenge ércesedés; 3. gyenge
ércesedés; 4. közepes ércesedés; 5. ers ércesedés.

A részletes leírórész összefoglalást ad a nagy pontossággal feldolgozott

hatalmas irodalmi anyag alapján az egyes hegységek felépítésérl és a kevésbbé
ismert ércelfordulásokról. Az egységes szempontok szerint rendszerbe foglalt

adatokból levont újszer következtetéseket a befejez rész tartalmazza:

A 29 hegység, illetleg hegységrész átlagmagmájának savanyúság szerinti

sorrendbe foglalásáról bizonyos számszerség állapítható meg a jelentsebb
ércesedések

.

gyakoriságában. Az egyes hegységek átlagmagmái 53.89—33.82%
SiO2 tartalom között, a a savanyúbb kzetek felé laposabban 63—70% SiO2 tar-

rnadik fokozatú, vagy ersebb ércesedés csak a sorozat középs részén az 58.41—
66.57% SiOi> átlagsavanyúságú hegységekben jelenik meg.

Az összefüggést ábrázoló diagramm 60—63% SiO2 tartalommal tünteti fel

az ércesedés optimumát, innen a bázikusabb kzetek felé meredeken, 60—58%
SiOa tartalom között, a savanyúbb kzetek felé laposabban 63—70% SÍO2 tar-
talom között száll le a görbe az 1. fokozat síkjára.

A számított átlagértékekkel jellemezhet magmákat a szerz a Wer-
nicke-féle másodrend magmákkal veti össze, vagyis két ízben végbement
differenciáció révén vezeti le a palingenetikus orogénmagmából. A bázisos
részmagmák tartalmaznak több fémet, míg a savanyúbbakban az epigenetikus
érctelepek képzdéséhez elengedhetetlen könnyen ill alkatrészek szaporodnak
fel. Szerencsés! egyensúly a közepes savanyúságú magmákban alakul ki, ahol
a magma jelents fémtartalmú és egyben a fémek kioldására és szállítására
kell mennyiség, könnyen illand anyagot tartalmaz. Mint reakcióképes oldó-
és szállítóanyag elssorban a víz jön számításba, mely csak részben ered az
orogénmagmából, jelents részét az elkülönülések és benyomulások során a
mellékkzetbl veszi fel a magma. A víztartalom így az smagmától megtett
útnak is függvénye.

A Kárpátmedence pacifikus kzettartományára, a pannonia tartományra
alkalmazott törvényszerségek nem illenek rá változtatás nélkül pl. a Sn és

Pb, Zn formációkat létrehozó mediterrán tartományra. Más kzettartományok
hasonló természet feldolgozása elsegítheti a különböz ércformációkat létre-

hozó magmák általánosabb kémiai meghatározását.

6
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Az epigenetikus ércesedések között az oxidos-pneumatolitos ércelfordulá-
sok néhány százalékkal savanyúbb magmákkal kapcsolatban jelennek meg*
mint a hidrotermális-szulfidos telérek. Ezt a megállapítást a Bánsági bánya-
vidék és Biharhegység egyes részeire meghatározott átlagmagmák értékeinek
különbsége látszik bizonyítani.

Szoros összefüggés figyelhet meg a propilites kzetek és az ércesedés
között. Ez az autohidratációnak tulajdonított elváltozás leggyakrabban közepes
savanyúságú kzetekben megy végbe, mert ezek eléggé vízdúsak és színes
elegyrészeik átalakulás révén alkalmasak a vízmegkötésre. Az ezzel kapcsolatos
vízfelvétel egyben az érctelepek képzdésének is kedvez.

A munka következ részében a szerz az ércesedés és tektonika össze-
függését kívánja tárgyalni.

P. G.

Jelentés a Jövedéki Mélykutatás 1946. évi sókutató munkálatairól. A Ma-
gyar Pénzügyminisztérium kiadása, Budapest, 1947. 237 oldal.

A jelentés három részbl és függelékbl áll, Vasadi Kovács Ferenc állam-
titkár bevezetjével. Az 1. Geológiai és geofizikai részben Bendefi László ad
összefoglaló ismertetést az 1946. évi só- és sóvízkutató munkálatokról. Szalai
Tibor az 1919—1944. év közötti sókutatás történetét ismerteti. Szentes Ferenc
a ksóképzdés lehetségeivel foglalkozik a Kárpátmedencében. Bartkó Lajos
beszámol az 1946. évben Sóshartyán—Szécsény környékén végzett kutatásokról.
Csajágh Gábor közli a sóshartyáni sósvizek vegyelemzésének az eredményeit.
Dombay Tibor a geofizikai kutatások eredményeivel és lehetségeivel, Szebé-
nyi Lajos pedig a fölboltozódások morfológiai viszonyaival foglalkozik. Scherf
Emil kimerít tanulmányt közöl a szénhidrogének és sósvizek fölkutatásának
lehetségeirl a Duna—Tisza-közén. Végül Bartkó Lajos, Szebényi Lajos és

Szentes Ferenc elzetes jelentésben számolnak be a budapestkömyéki szén-

hidrogén- és ksókutatásaik eredményeirl.
A II. Üzemtechnikai részben a geológusokat kevésbbé érdekl mszaki

vonatkozású közleményeket olvashatunk Bendefy L., Szabó Gy., Varga J.,

Mazalán P. és Szilágyi L. tollából.

A 111. Kisebb közlemények c. rész Bendefy L. tanulmányait foglalja

magába a történeti források bányageológiai jelentségérl, ül. az onogur
magyarság sófogyasztásáról.

A Függelék a személyzeti és költségvetési részt tárgyalja.

A ksókutatás megindítását a háborús szükség tette indokolttá. Bár a szer-

zk egyöntet véleménye szerint nem sok remény van arra, hogy az ország

területén sótömzsöket találjanak — mégis az a reménység vezeti széleskör
munkálataikat, hogy sikerül majd gazdaságosan bepárolható sósvizet föltárni.

Sz—y.

D. C. Keels and R. Vajk: Geophysical exploration and discovery of the

Budafapuszta (Lispe) oil field in Hungary. Geophysics, 12. 208—220. 1947.

A szerzk ismertetik a budafapusztai olajmez föltárásának történetét és

a kutatómunka geofizikai részére fordított költségeket. Megállapítják, hogy
a korszer geofizikai kutatás a fölszini földtani megfigyelések kiegészítésére

nélkülözhetetlen támpontot nyújt. A torziós inga alkalmazása térszínileg igen

tagolt terepen is megbízható eredményeket ad, ha a munkát kell alapossággal

végzik el, bár kétségtelen, hogy ilyen terepen a graviméter használata el-
nyösebb.

Sz—y.



TÁRSULATI ÜGYEK.

KÖZGYLÉS 1947. FEBRUÁR 5-ÉN.

A közgylést a Tudományegyetem Ásvány-Kzettani Intézetének kis

eladótermében tartották: meg.
Elnök: Tasnádi Kubacska András másodelnök.
Megjelent 61 tag és 1 vendég.
Másodelnök üdvözli a megjelenteket, a közgylést megnyitja s a jegyzd

könyv hitelesítésére felkéri Mauritz Béla tiszteletbeli és Pantó Dezs rendes
tagokat és megtartja a közgylést megnyitó beszédét.

Majd a másodelnök felolvassa a betegsége miatt távollev Vitális István
elnökünk hosszabb átiratát, melyben az elnök felhívja a Társulat szakemberei-
nek figyelmét több fontos földtani és ezzel kapcsolatos gyakorlati problémára.*

Majzon László elstitkár felolvassa a választmányhoz érkezett, több tag-
társunktól aláírt beadványt, melyben aláírók a Társulat százéves fennállására
való tekintettel alapszabálymódosítást kérnek két másodelnök és két másod-
titkár választásának javaslatával.

Több hozzászólás után a másodelnök határozatilag kimondja, hogy a köz-
gylés a javaslatot elfogadja.

Másodelnök ezután elrendeli az 1947—49. éves ciklusra szóló tisztújító sza-
vazást, amelynek tartamára az ülést felfüggeszti.

A másodelnök az ülést újból megnyitja, felkéri Majzon László elstitkárt
a társulat mködésérl szóló beszámolójának megtartására.

Titkári jelentés:

Mélyen tisztelt Közgylés!
Ismét elmúlt egy év. Társulatunk életében a közgyléseket tekintve, a

97-ik, vagy a 99-ik, ha azt az ülést tekintjük, amelyen 1848. január 3-án Vide-
falván. a nagynev Kubinyiak birtokán összejött férfiak kimondották a Magyar-
honi Földtani Társulat megalakulását. A Társulat megalakulásának eszméje
pedig 1847. augusztus 11-én Sopronban, a „hséges városban", a Magyar Orvo-
sok és Természetvizsgálók VlII-ik nagygylésén vetdött fel.

1847-et írnak Magyarországon s 100 évvel ezeltt egy lelkes ember, a nem
magyar nev Zipser András felállt, mert t is megfogta, elragadta ennek a
honnak varázsa, ennek a területnek az akkor még minden és teljes szépsége.
Felállt s kimondotta, hogy ez a nép sem lehet elmaradottabb a földtani kuta-
tások terén, mint az angol, az amerikai s a francia. S a maroknyi magyar, a
németekkel egyidben, alapítja meg a földtani tudományokkal foglalkozó
társulatát.

Kubinyiék s a többi dics sök vezetése, irányítása mellett lerakják azo-

kat az alapokat, melyekre mi magyarok— nemcsak mint geológusok — , de mint
magyarok oly büszkék lehetünk. Nálunk, megelzve sok-sok nagy nemzetet,
már 1847-ben kiállt egy lelkes kis csoport, mely a hazai földet, azt a földet,

melyet nekünk szabott ki a Mindenható ezen a féltekén, ezt akarták kutatni,

* Lásd. Bány. és Koh. Lapok, LXXX. p. 79. 1947.
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ezt szerették volna a földtani kutatások fegyvereivel megismerni, birtokukba
venni.

De jöttek a vészek, a viharok s Magyarország felett beborult az égbolt.
Jött a szabadságharcunk, jött 1849, jött a világosi fegyverletétel. Jött egy olyan
idszak, melyet minden magyar sírva emleget.

Mélyen tisztelt Közgylés!
Ezekben a nehéz s igen szomorú idkben, amikor egy nép, a magyar a

szabadságért küzdött, ez a szerencsétlen, Európában gyökértelen fajta egy kis
csoportja ki tudta vívni — hihetetlen — 1850-ben, hogy a hatóságoktól elismert
s az egész Földön a legelsk közé sorolható Társulatot alapítson.

Igen. Voltak szabadságharcosaink, voltok komoly, a helyzetüket felfogó,

azzal számoló, az eszméért életükkel fizet nagy embereink, akik életükben
vagy azután, de diadalra vitték a haza zászlóját, hol ezen, hol más tereken.
Ezeknek szívében, gondolkodásában a haza célja és érdeke volt a fontos. Ilye-

nek voltak az 1847. évben összeültek is. Talán sok volt köztük az idegen nev?
Zipser, Marschan, Pettkó s a többiek, akiknek nevét nem jegyezte fel a
krónika?

Kubinyiék és társaiknak 100 éves megmozdulását szeretnk majd meg-
ünnepelni s hogy ezt az eldökhöz méltóan tudjuk abszolválni, önzetlenül össze
kell fognunk mindannyiunknak. Nagyon jól tudjuk, hogy a tudomány mindig
áldozatos hivatás és nem megélhetést nyújtó mesterség! Akik pedig az utóbbi-
nak tartják, azok felé csak azt mondhatom: a tehetség nem magántulajdon, a
tehetség a nemzet vagyonának egy része s ezt ha szkösen is, de legalább is

jelenleg itthon kell kamatoztatnia mindenkinek. Ha valakinek más a véle-

ménye, nézzen csak azokra az ids, hosszú évek érdemes munkájában meg-
szült, csekély nyugdíjú kartársainkra, akik öregkorukban is bejárnak a külön-
böz tudományos intézetekben lév hideg munkahelyeikre. Gondoljanak néhai
Rozlozsnik Pálra, aki az els világháború után nap, mint nap bejárt a Föld-
tani Intézetbe, hol akkor is a maihoz hasonlóan egy-egy nagyobb füthet
helyiségben dolgoztak együtt a geológusok. Ö a hideg szobájában, télikabátban,

kesztys kézzel Nummulina vizsgálatait végezte s majdnem annyi idejét rabolta

el a mikroszkóp okulárjára- csapódó párának letisztítása, mint a tudományos
kutató munka.

Mélyen tisztelt Közgylés!

Szomorúan kell jelentenem, hogy az elmúlt évben több érdemes tagtár-

sunk még alkotóképes férfikorban, vagy fiatalon hagyta itt örökre a Társula-

tot. Hoffer András és Kormos Tivadar kutatásaikkal nevet szereztek, meg-
becsülést érdemeltek ki a geológia s a rokontudományaiban. Bokor György
akinek cikkeivel Közlönyünk oldalain találkozunk. Vele együtt a kezdsorban
lév Dénes György a fajelmélet rjöng tengerének hajótöröttje, majd név-

telen áldozata lett. Fájdalommal gondolunk reájuk!

Az örök némaságba hullottak helyébe új tagok léptek az elmúlt év alatt:

Emszt Mihály földtani intézeti vegyész, Kotsis Tivadar tanárjelölt, Hege
István kísérletügyi tiszt, Balogh Pál, Garay Lajos és Nagy Bertalan egye-

temi hallgatók.
Reméljük, hogy munkaterületeiken értékes tagokat vallhat bennük a Tár-

sulat. A tagajánlók között pedig Bogsch László, Jugovics Lajos, Szöp.énai

Erzsébet és az elstitkár nevét találjuk. Itt kell örömmel megemlékeznem,

hogy a jelenlegi évben a Társulatnak 75 éves tagjaként üdvözölhetjük a Salgó-

tarjáni kszénbánya RT.-ot, ki mindig h s igazán bkez tagunk volt a hosszú

id alatt. Reméljük, utóda nem lesz méltatlan az eldhöz. Egyik nesztorunk,

tiszteleti tagunk, P.app Károly ny. egyetemi tanár 50 éve tagja a Társulalnak.

Néhány hónap híján 30 éves egyetemi tanársága alatt nemzedékek kerültek ki

keze alól. Azt hiszem, hogy e Közgylés tagjai, akik között sok Papp-tanítvány

is jelen van, kifejezést adhatunk együttérzésünknek Papi> K.ároly, volt els-

titkár, majd elnök felé. aki megélhette jó egészségben azt a kort, hogy a Tár-

sulatnak is 50 éves tagja. Ez alkalommal kérem a mélyen tisztelt Közgylést,

engedje meg, hogy az elnökség jubileumuk alkalmával üdvözölhesse a két

régi tagunkat.
A Társulat az elmúlt évben 8 szakülést tartott, 19 igen változatos tárgyú

eladással. Ebbl tárgykörük szerint ásvány-kzettani 7, földtani 5, gyakorlati
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földtani 3, tektonikai, vulkanológiai, barlangtani 1—'1 eladás volt. Ezenkívül a
szaküléseken egy emlékbeszéd is elhangzott. Március 13-án tartott szakülésünkön
üdvözölte a Társulat s a rokonintézmények elnökünket, Vitális Istvánt 75 éves
szülétesnapja alkalmával. A jelenvoltaknak sokáig emlékezetes marad ezen
szinte családias összejövetelünk. Kérem innen is fiúi szívvel a Mindenhatót,
hogy beteg nesztorunkat, ki hiányzik nekünk, még igen-igen soká éltesse jó
erben, egészségben. E helyrl is köszönetét mondok azoknak, akik eladásaik-
kal felkerestek minket. Mindezek mutatják, hogy a Társulat a szakülések el-
adásait tekintve, elérte a régi, megszokott kereteket, örömmel jelenthetem,
hogy az eladókedv olyan nagy volt, hogy kb. 7 bejelentett eladást nem tud-
tunk msorra tzni. Annál szomorúbb, hogy Közlönyünk megjelenése ismét
elmaradt, pedig a Társulatot eladásaikkal felkeres buzgó tagtársaink meg-
érdemelték volna cikkeik publikálását. De az 1946-os infláció irama, amely az
év elején hirtelen meggyorsult, az árak szorzószámának kéthetenként, heten-
ként, majd a nyár folyamán már végül is naponta változó tendenciája minden
ebbéli reményünket elsöpörte. A publikálás terheit nem a mi szegény Társu-
latunk, de egy anyagilag ers egyesülés sem bírta volna el.

A Társulat személyi híreinek kapcsán örömmel jelenthetem, hogy tagtár-
saink munkásságát kitüntetés és elléptetés is honorálta. Tiszteleti tagunkat,
Papp SiMONt a Magyar Tudományos Akadémia elismer levéllel és éremmel
tüntette ki olajkutató munkásságáért. E kitüntetés helyettesítette a régebbi
Berzeviczy-jutalmat, melyet a MÁK alapított. Papp Simoní ezenkívül a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta s elnöke lett a Maortgáz
Értékesít RT.-nak. Vadász ElemérÍ az év elején a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen a földtan ny. r. tanárává, Szalai Tibor a Földtani Intézet h. igaz-
gatójává, Horvsitzky Ferencet a szegedi tudományegyetemen a föld- és slény-
tan egyetemi ny. rk. tanárává, Ébenyi Gyulát kísérletügyi igazgatóvá, Papp
Ferencet, Bogsch Lászlót. Sztrókay Kálmánt, Láng Sándorí egyetemi inté-

zeti tanárokká, Szörényi Erzsébetet osztálygeológssá, Meisel Jánost egyetemi
tanársegéddé, Vértes LÁszLót a barlangok országos felügyeljévé, Nagy Emkéí
kísérletügyi adjunktussá és Hegeds Gyuláí földtani intézeti szakmunkaer-
nek nevezték ki.

Mindnyájan fogadják a Magyarhoni Földtani Társulat jókívánságait a tit-

kári jelentés keretében is.

De az elsk között kellett volna említenem azt, hogy a Tudományegyetem s-
lénytani tanszékének megbízott eladója Telegdi Roth Károly lett. Örömmel
látjuk az els lépést, hogy Hantken és Lörenthey helyét, mely 1917, tehát 30

év óta üres volt. ismét betöltötték. Az 1882-ben, alakulását nézve a világ har-

madik önálló slénytani katedráján ismét felhangzik a tanító, nevel szó. Ez
a harmadik helyünk pedig kötelezett minket. Kötelezett, hogy a tanulni vágyó,

magukat majd geológusoknak nevez fiataljaink jobban elmélyedhessenek egy
csupán az slénytant fejteget professzor stúdiumaiban s jobban megismerhes-
sék, kinn a terepen pedig már mint ismersöket üdvözölhessék a kövületeket,

az svilág eme hallgatag, néma tanújeleit. S a fiataljaink gondoljanak arra,

hogy ez a kis nép, mely oly sok nagy, külföldön is elismert nev séletbúvárt,
mint Hantken, Nopcsa, Lörenthey, Peth, Lambrecht, Rozlozsnik adott a

tudománynak, ez a nép szintén ismerje, st elnevez „tudósa“ is a vidékén
gyakrabban elforduló kövületeknek.

Telegdi Roth professzornak nehéz, de szép és hálás munkájához igen sok
sikert kívánunk. Kívánjuk, hogy úgy az , mint Vadász professzor iskolájából

a kutatásokat továbbfejleszteni képes sereg kerüljön ki.

Mélyen tisztelt Közgylés!

Jelentésemet befejezem. Köszönöm a Társulat elnökségének és választ-

mányának, hogy szerény munkámat e nehéz idkben elsegítette s támogatta.
Külön kell itt megemlékeznem a Földtani Intézet igazgatóságáról, aki a Tár-
sulat érdekeit megértve, készséggel engedte át az adminisztrációnkhoz szügsé-
ges munkaerket és anyagot. Ugyancsak hálával tartozunk házigazdánknak,
Mauritz Béla professzor úrnak is.

Életet és lelkesedést kell vinnünk a munkánkba s akkor gyzünk, akkor
széppé, változatossá tesszük a jelenlegi egyhangúságot. Gondoljunk arra, hogy
egyes tüskebrü fajok és a Pholasok kitartó munkával befúrják magukat a
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legkeményebb kzetü parti sziklába is és szét is darabolják azt; tudjuk, hogy
jégárak hasadékaiban, a sarkvidék és a hegyóriások hómezin is a remek
Asterea és rokonai diszlenek a kietlen, monoton miliben. A küzdelmes, gy-
zedelmes és a sivárságba szépséget viv élet példái ezek.

Ez után pedig jusson eszünkbe Scott kapitánynak a Déli-sarkról felesé-
géhez írt levele, melyben utolsó utasítást küld fia tanításával kapcsolatban:
„Mindenekeltt neveld t lelkes emberré". Saint Simon pedig ezt mondja:
„Nagy dolgokat még senki sem vitt véghez lelkesedés nélkül". Andrews— akinek expedíciói Bels-Ázsia olyan híres slénytani lelhelyeit tárták
fel — hasonlóképen ír: „Akiben nincs meg a lelkes vágy a különleges mun-
kára, sohasem ér el igazi sikert, csak középszerség marad".

Szolidáris és lelkesedéstl buzgó élet teszi ismét naggyá a rövidesen jubi-
láló Társulatunkat.

Tisztelettel kérem elstitkári beszámolóm tudomásulvételét és elfogadását.
A beszámolót a közgylés egyhangúan elfogadja.
Ennek elhangzása után Reich Lajos másodtitkár a Hidrológiai szakosz-

tály, valamint a számvizsgáló bizottság jelentéseit és az 1947. évre szóló költ-
ségvetés tervezetét olvassa fel, melyeket a közgylés elfogad.

A másodelnök elterjesztésére a közgylés az 1947. évre számvizsgáló
bizottság elnökéül Lengyel Endre s a bizottság tagjaiul Balyi Károly és
Méhes Kálmán tagokat küldi ki.

Ezután Jugovics Lajos felolvassa a választás eredményét.
Elnök: Papp Simon, másodelnök: Vadász Elemér, Szalai Tibor, elstitkár:

Sümeghy József, másodtitkárok: Erdélyi Fazekas János és Papp Ferenc, pénz-
táros: Ascher Kálmán. A választmány tagjai lettek: Bartkó Lajos, Bogsch
László, Bulla Béla, Földvári Aladár, Horusitzky Ferenc, Jugovics Lajos,
Káposztás Pál, Koch Sándor, Körössy László, Majzon László, Mazalán Pál,
Noszky Jen, Pántó Dezs, Pávai-Vajna Ferenc, Sqherf Emil, Sc.hréter Zol-
tán, Strausz László, Szádeczky Kardoss Elemér, Szentes Ferenc, Sztrókay
Kálmán, Tasnádi Kubacska András, Telfgdi Roth Károly, Tokody László,
Vendel Miklós, Vigh Gyula, Zsivnyi Viktor.

A választás eredményének kihirdetése után a másodelnökké megválasz-
tott Vadász Elemér szólal fel. Kifejti, hogy az új tisztikar munkája könny és

egyben nehéz is. Könny azért, mert az elstitkár beszámolója már megszabta
az utat, melyen a Társulatnak haladnia kell. Nehéz, mert súlyos munka eltt
állunk. Kitért arra, hogy amint a választás eredményébl kitnik — igen he-
lyesen — a társulati tagok nem néztek személyeket, hanem az egyes intézmé-
nyeket. Beszédének további során kifejti, hogy nem konzervatív, mert hisz az
élet sodor minket, de a régi szép hagyományokat meg kell tartani — amint
ezt az elstitkári beszámoló is tartalmazza —

,
ám ezt a jelennel meg is kell

termékenyíteni. Feladatunk ma nehéz, mert majdnem ugyanolyan helyzetben
vagyunk, mint 100 évvel ezeltt. De szándékban és elgondolásban nem lesz

hiány* mert ha a Társulat tagjai támogatják a tisztikart, úgy biztosan indul-

hatunk a következ centennárium felé.

Ezek elhangzása után Szentpétery Zsigmond tiszteleti tag köszönti a le-

lép tisztikart összefogó munkásságáért s köszöni a Társulat nevében a múlt
év lelkes munkásságát.

Több tárgy nem 'lévén, az ülést az elnökl másodelnök bezárja.
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V

A MAGYAR FÖLDTANI- ÉS ÁSVÁNY-KZETTANI IRODALOM
JEGYZÉKE
1940-1947.

A jegyzék összeállításánál a következ folyóiratokat vettük figyelembe:

Acta Universitatis Szegediensis — Annales Musei Nationalis Hungarici —
Bányászati és Kohászati Lapok — Búvár — A Dunántúli Tudományos Intézet
kiadványai — Földtani Értesít — Földtani Közlöny — Földtani Szemle —
Geologica Hungarica — Hidrológiai Közlöny — Jelentés a Jövedéki Mélykutatás
Munkálatairól — A József Nádor Mszaki és Gazdaságtudományi Égyetem
Bánya-, Kohó- és Erdmérnöki Karának Közleményei — Közlemények a Deb-
receni Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Intézetébl — Külföldi Technika
Szemléje^ — A Magyar Földtani Intézet Évi Jelentései — A Magyar Földtani
Intézet Évi Jelentéseinek Függeléke (Beszámoló a Földtani Intézet Vitaüléseinek
Munkálatairól) — A Magyar Földtani Intézet Évkönyve — A Magyar Földtani
Intézet Gyakorlati-, Alkalmi- és Népszer Kiadványai — Magyar Kémikusok
Lapja — Magyar Tájak Földtani Leírása — Magyar Technika — Matematikai
és Természettudományi Értesít — Természettudomány — Természettudományi
Közlöny — A Természettudományi Közlöny Pótfüzetei — Tisia.

Az összeállítás háborús károk következtében nem lehet teljes. E hiányok
pótlásáról azonban fokozatosan gondoskodás történik.

A földtani tárgyú dolgozatoknál az ismeretterjeszt munkák minden egyes
szerznél a szorosabb értelemben vett tudományos munkák után következnek.

Különben a felsorolás idrendi. Az ásvány-kzettani részt Tokody László,

a földtani részt Szurovy Géza állította össze.

Ajtai Z. E.: A magyar Bauxitbánya Rt. alumíniumércbányászata. Bány. Koh.
Lapok. 74. 214. Bp. 1941.

Andreánszky G.: A földtörténeti múlt növényzete. Földt. Ért. 7. 86. és 106.

Bp. 1942.

Babarczy J.: Szeged környékének talajviszonyai. A Földt. Int.

1944. évi jel. függ. 6. 120—156. Bp. 1944.
Bacsák Gy.: Az utolsó 600.000 év földtörténete. — Die Erdgeschichte dér letztver-

flossenen 600.000 Jahre. A Földt. Int. 1944. évi jel. függ. 6. 221 — 242.,
250-270. Bp. 1944.

Balogh K.: Szilice környékének földtani viszonyai. — Die geologischen Verháltnisse
dér Umgebung von Szilice. P* Földt. Int. Évi Jelentései 1941 — 42-rl.
269-287., 289-311. Bp. 19-l

at

n.— — A szovátai Medve-tó. — Mec,/e-Lake a salt-lake near Szováta (Trans*
sylvania). A Földt. Int. 1945. évi jel. függ. 7. 5— 26. Bp. 1946.

— — A graptolithok. Földt. Ért. 6. 149. Bp. 1941.

Balyi K.: A kristályszerkezet elemei. I. Gödöll. 1940. 1 — 15.
— — A kristályszerkezet elemei II. Gödöll. 1941. 225—238.
— — és Papp F.: Néhány magyarországi kszén fényvisszaver képessége. —

Le pouvoir réflecteur de quelques charbons de Hongrie. Földtani Közlöny.
76. 1946. 42-44.
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Bandat H.: Légifényképek alkalmazása a geológiai kutatásban. A Földt. Int.

1942. évi jel. függ. IV. 4. f. 5—17. Bp. 1942.
— — Újharmadkori csigák Délalbániából. Földtani Szemle. 1. 289— 367. Bp. 1943.
Bányai J.: A hazai gyógyvizeink eredete. — Ursprung dér ungarischen Heil-

wásser. Hidr. Közi. 22. 229— 254., 442— 443. Bp. 1942.
— — A tufák szerepe az Erdélyi-medence DK-i részén. A Földt. Int. 1942. évi

jel. függ. IV. 1. f. 5— 26. Bp. 1942.
— — Az érces telérek mikroszkópi vizsgálata. Terin.-tud. Közlöny. Pótfüzet. 75.

1943. 185—189.
Bartha F.: Párhuzamok az állattan és slénytan között. Földt. Ért. 9. 1. Bp. 1944.
Bartkó L.: Néhány szó egy visszatért mészköterületrl. Földt. Ért. 5. 32. Bp. 1940.
— — Külföldi utazásom földtani tanulságai. Földt. Ért. 7. 83. Bp. 1942.
— — Beszámoló az 1946. évben Sóshartyán— Szécsény környékén végzett kuta-

tásokról. — Report on the salt-researches around Sóshartyán— Szécsény
in 1946. Jel. a Jöv. Mélykutatás Mnk. 34— 54. Bp. 1947.

— — és Szebényi L.: Elzetes jelentés a pestszenterzsébeti sósvíz földtani viszo-
nyairól. Jel. a Jöv. Mélykutatás Mnk. 154—159. Bp. 1947.

— — és Szentes F.: Lásd Szentes F. és Bartkó L.
Baskai É.: Ásványok a palettán. Term.-tud. Közlöny. 73. 1941. 292— 295.
— — Színezett kövek. Búvár. 9. 1943. 45— 47.
— — A rézindigó. Term.-tud. Közlöny. 76. 1944. 311 — 312.

Bendefy L.: A sóshartyáni régi sóskút és az I. sz. mélyfúrás. Jel. a Jöv. Mély-
kutatás Mnk. 167— 174. Bp. 1947.

— — Történeti források felhasználása bányageológiai kutatásoknál. Jel. a Jöv.
Mélykutatás Mnk. 226— 231. Bp. 1947.

— — A Budapest-kömyéki sósvizek hasznosítása. Jel. a Jöv. Mélykutatás Mnk.
186—192. Bp. 1947.

Bertalan K.: Bakonybél környékének eocén képzdményei. — The Paleogene
f the environs of Bakonybél, Pénzeskút and Körisgyr, Bakonyforest,
Hungary. Földt. Közlöny. 74/75. 47— 55. Bp. 1947.

Binder B.: Olajmezök földgáztermelése. Bányászati és Kohászati Lapok. ó.
86— 88. Budapest, 1947.

Bogsch L.: A Sámsonháza-környéki miocén üledékek földtani és slénytani
viszonyai. — Die geologischen u. paláontologischen Verháltnisse dér
miozánen Ablagerungen dér Lhngebung von Sámsonháza. A Földt. Int.

Évi Jelentései 1939— 40-rl. 497— 521. Bp. 1943.
— — A Buják-Szirák közötti, valamint a Mátraszlls környéki kövületlel-

helyek földtani viszonyai. — Die geologischen Verháltnisse dér Fossil-

fundorte zwischen Buják und Szirák, femer in dér Umgebung von Mátra-
szölls. A Földt. Int. Évi Jelentései 1939— 40-rl. 522— 540. Bp. 1943.

— — Homokos fácies tortonai faima a Mátraverebély melletti Szentkúti-
kolostor környékérl. — Tortonische Fauna von sandiger Facies aus dem
Umgebung des Szentkúter-Klostem bei Mátraverebély (Komitat Nógrád).
A Földt. Int. Évk. 36. J93-297. Bp. 1943.

— — Olaj és háború. Földt. Ért. 6. 175. Bp. 1941.
— — A mvészetben alkalmazható erdélyi kzetek. Tenn. Tud. Közi. q-5. 161. Bp.

1943.
Boldizsár T.: A geotennikus gradens bányászati vonatkozásai. Bány. Koh.

Lapok. 76. 466. Bp. 1943.
— — A pécsbányatelepi liasz szénelfordulás geotennikus viszonyai. Bány.

Koh. Lapok. 77. 280. Bp. 1944.

Botvay K.: Adatok a szuszpenziók esési görbéjének grafikus kiértékeléséhez. —
Beitráge zr graphischen Auswertung dér Fallkurven von Suspensionen.

Mát. Term. Tud. Ért. 62. 1942. 63'
— — Egyszersített eljárás a talajok mi aanikai elemzésére Vendl M. szedi-

mentációs mérlegével. — Über ein vereinfachtes Verfahren zr mecha-
nischen Bodenanalyse mit dér Sedimentationswaage von M. Vendl. Mát.
Term. Tud. Ért. 62. 1943. 325-334.

Böhm-Bem B.: Fosszilis halmaradványok az erdélyi Kovászna és Kommandó
környékérl. — Die fossilen Fische von Kovászna und Kommandó, Sieben-

bürgen. A Földt. Int. Évk. <35. 179— 204. Bp. 1941.
— — Adatok a lengyel-magyar Kárpátok köolajgeológiájához. A Földt. Int.

gyakorlati kiadványai. 3— 34. Bp. 1941.
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Böhm-Bem B.: Adatok a magyarországi harmadkori halfaunához. — Beitráge zr
tertiáren Fischfauna Ungarns. Geologica Hungarica. 19. 5— 6., 11 — 42.

— — Bp. 1942. A déllengyelországi miocén. A Földt. Int. 1943. évi jel. függ.
V. 1. f. 5-27. Bp. 1943.

— — Oláhlápostól északkeletre es terület földtani viszonyai. — Geologische
Verháltnisse des Gebietes N-E von Oláhlápos. A Földt. Int. 1944. évi
jel. függ. 6. 69— 77., Sl — 90. Bp. 1944.

Brugger Fr.: A budakörnyéki dolomitok kzetkémiai vizsgálata. — Petrochemi-
sche Untersuchung dér Triasdolomite des Budaer Gebirges. Mát. Term.
Tud. Ért. 59. 1940. 619-642.

Bcday Gy.: A talajismereti térképek jelentsége és gyakorlati hasznosíthatósága.
A Földt. Int. 1940. évi jel. függeléke. II. 38— 42. Bp. 1941.

Bulla B.: A Máramarosi-Kárpátok periglaciális jelenségeirl. — Über peri-

glaziale Erscheimmgen dér Marmaroschen-Karpatén. Földt. Közi. 71.

195— 205., 294-295. Bp. 1941.

Cholnoky J.: A mésztufa, vagy travertino képzdésérl. Éber die Bildung von
Kalksinter. Mát. Term. tud. Ért. 59. 1004-1022. Bp. 1940.

— — A futóhomok elterjedése. — Die Verbreitung des Flugsandes. Földtani
Közlöny. 70. 258-294., 361-369. Bp. 1940.

— — Teleki Pál. Földt. Ért. 6. 1. Bp. 1941.

Cotel E.: Magvarország vasérc-, nyersvas- és acéltermelése. Term. Tud. Közi.
73. 194L 96.

Csíki G.: Adatok az erdélyi dácitok ismeretéhez. — Beitr. zus Kenntnis dér
Siebenbürgischen Dazite. Földt. Közlöny. 70. 1940. 107— 134., 161 — 163.

Csajághy G.: Az 1941—42. évi erdélyi ásványvízkutatások eredménvei. A Földt.
Int, 1943. évi jel. függ. V. 4. f. 161-199. Bp. 1943.

— — A sóshartyáni sósvizek vegyvizsgálatának eredményei. Jel. a Jöv. Mély-
kutatás Mnk. 63— 67. Bp. 1947.

Dinda J.: A nyersolaj termelését befolvásoló fbb tényezk. Bány. Koh. Lapok.
74. 269. Bp. 1941.

— — A víz szerepe az olajbányászatban. — Part played by water in Oil produc-
tion. Hidr. Közi. 22. 302-312., 469-478. Bp. 1942.

Dombay T.: Geofizikai módszerek alkalmazása ksókutatásnál. — Geofizikai fel-

vételek Sóshartyán környékén. Jel. a Jöv. Mélykutatás Mnk. 83— 89,
90-96. Bp. 1947.

Düdich E.: A barlangtan és a magyar barlangkutatás. Term. Tud. Közi. Pótf.
76. 161. Bp. 1944.

Egyed L.: Felszínalatti geológiai szerkezetek értelmezése a torziósingamérések
alapján. — Deutung unterirdischer geologischen Strukturen auf Grund dei
Drehwagenmessungen. Mát. Term. Tud. Ért. 62. 617 — 636. Bp. 1943.
Felszínalatti táblás elfordulások adatainak meghatározása gravitációs és

— — mágnese^ mérések alapján. — Éber die Bestimmung plattenförmiger
unterirdischen Lagerstátten durch gravimetrische und magnetische
Messungen. Bány. ÉLoh. Lapok. 77. 124. Bp. 1944.

— — Felszínalatti geológiai szerkezetek értelmezése a torziós ingamérések
alapján. Bány. Koh. Lapok. 80. 143. Bp. 1947.

Emszt K. és Herrmann M. lásd Herrmann M

.

Endrédy E.: A szikesek keletkezésének kérdésérl. A Földt. Int. 1940. évi jel.

függeléke. II. 109—122. Bp. 1941.
— — és Fekete Z. lásd Fekete Z. és Endrédy E.

Erdélyi J.: Újabb adatok a nadapi községi bánya ásványtani ismeretéhez. —
Neuere Beitráge zu mineralogischen Kenntnis des Gemeindesteinbruches
von Nadap (Dngarn). — Mát. Term. Tud. Ért. 59. 1940. 1039—1061.

— — A salzburgi Alpesekben. Term. Tud. Közi. 72. 88. Bp. 1940.
— — Ásványgyjt úton Fels-Pinzgauban. Term. Tud. Közi. Pótf. 73. 25.

Bp. 1941.
— — A sátorosi andezitbánya hidrothermális ásványai. — Die hydrothermalen

Mineralien des Andesitbruches bei Sátoros. — Földt. Közi. 72. 192— 221,
271-294. Bp. 1942.

— — Epidezmin a szobi Csákhegy malomvölgyi bányából. — Epidesmin aus.

dem Steinbruch des Malomvölgy (Mühlental) bei Szob (Kom. Nógrád). —
Földt. Közi. 73. 1943. 493-497., 605-606.
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Erdélyi-Fazekas J.: A Balatonfelvidék geológiai és hegyszerkezeti viszonyai a
Veszprémi-fennsíkon és Vilonya környékén. — Die geologischen und
tektonischen Verháltnisse des Balatonhochlandes am Veszprémer-Plateau
und in dér Ungebung von Vilonya. — Földt. Int, Évk. 36. 137—189. Bp.
1943.

Erdheim E.: A montmorillonit benzidinnel való kimutatása. — Zr Frage dér
Prüfung auf Montmorillonit mit Benzidin. — Bánv. Koh. Lapok. 90. 1942.
184-187.

Esztó P., Szádeczky E., Tárczy-Hornoch Á., Vendel M.: Szénbányászatunk
karsztvízveszélyének leküzdésérl. Bány. Koh. Lapok. 80. 225. Bp. 1947.

Fekete Z.: A magyar szódásszikesek keletkezése. Földt. Ért. . 19. Bp. 1940.
— — Az andezit és keletkezése. Földt. Ért. 6. 14. Bp. 1941.
— — A talaj kzettana. Földt. Ért. 7. 74. Bp. 1942.
— — és Endrédy E.: A korláti bazalt petrológiai vizsgálata. — Die petro-

logische Untersuchung des Basaltes von Korlát. — Mát. Term. Tud. Ért.
60. 1940. 837-864.

Ferenczi I.: Oligocén és miocén üledékeink elhatárolásának kérdése. — Das Pro-
blem dér Abgrenzung dér ungarischen Oligozánen imd Miozánen Ablagerun-
gen. — Földt. Közi. 70. 22— 23., 64— 76. Bp. 1940.

— — A Zempléni -szigethegység földtani viszonyai. — Geologische Verhált
nisse des Zempléner Inselgebirges. — A Földt. Int. Évi Jelentései 1939—
40-rl. 393-439., 440-496. Bp. 1943.

— — Beköszönt. — Zum Géléit. — Geologica Szeged. 1. 1 — 22. Szeged, 1944.
Földvári A.: Az eplényi áttolódás a Bakony-hegységben. — Die Überschiebung

von Eplény im Bakonv-Gebirge. — Földt. Közi. 70. 176—185., 231 — 232.

Bp. 1940/
— — A kassakörnyéki Hilyó község határában lév érctelérröl. — Uber den

Erzgahg in dér Gemarkung dér Ortschaft Hilyó bei Kassa. — Földt. Int.

évi jelentése. 1941 — 42. 313— 319. Bp. 1945.
— — A nagytarnai Mihálybánya. — re deposit of Xagytarna. — Földt. Int.

évi jelentése. 8. 1946. 1 — 10.
— — A ditrói nefelinszienit masszívum koráról és kontakt hatásáról. — Age and

contact-metamorphic effekts of the nephelite syenite stock of Ditró (Trans-

sylvania). — Földt. Int. évi jelentése. 8. 1946. 11 — 31.

Gaál I.: A técsi szénmedence. Bány. Koh. Lapok. 73. 126. Bp. 1940.
— — Das Kiima des ungarischen Mousterien im Spiegel seiner Fauna. Annales

Mus. Nat. Hung. 34. 31-55. Bp. 1941.
— — Xochmals über das Mousterien-Klima. Annales Hist. Xat. Mus. Xat. Hung.

35. 130-136. Bp. 1942.
— — A bánhidai Szelim-barlang „hiénás réteg“-e. — Die Hyánen-Schichte dér

Selim-Höhle bei Bánhida in Üngarn. — Földt. Közi. 73. 430— 448., 565— 582.

Bp. 1943.
— — Alsó -pliocén emlösmaradványok Hatvanból. — Unterpliozáne Sáugetierreste

aus Hatvan in Ungarn. — Geologica Hungarica. 20. 5—119. Bp. 1944.
— — Mangánnyomok a Bükk-hegységben. Term. Tud. 1. 1946. 146—149.
— — A gödölli középspliocén emlösmaradványok kérdése. Földt. Közi. 76.

22-23. Bp. 1947.
— — Jelenkori faj nevét hogy alkalmazzuk diluviumi eldjére. — V ie ist dér

Xame einer rezenten Art auf ihre diluviale Ahnenform anzuwenden. —
Földt. Közi. 76. 11-22. Bp. 1947.

— — A hazatért erdélyi föld. Term. Tud. Közi. 72. 351. Bp. 1940.

— — smaradványok gyjtésérl. Földt. Ért. 6. 3. Bp. 1941.

— — Csillagászati számításokat igazoló földtani jelenségek. Term. Tud. Közi.

73. 190. Bp. 1941.
— — A zalai olajkutatások újabb sikerei. Term. Tud. Közi. Pótf. 73. 48. Bp. 1941.

— — A Békási-barlang. Term. Tud. Közi. Pótf. 73. 101. Bp. ^1941.
— — A székelyföldi vastermelés múltjából. Term. Tud. Közi. 74. 51. Bp. 1942.

— — A hatvani gazdag ösemls-leletrl. Term. Tud. Közi. 76. 44. Bp. 1944.

— — A Fert-tó störténetébl. Term. Tud. Közi. 76. 65. Bp. 1944.

Gedeon T.: Mi a bauxit? Földt. Ért. 12. 3— 4. f. 44. Bp. 194#

.

— — Alunit újabb elfordulása a Dunántúlon. — Xew alunite occurences in

Trans-Danubian Part of Hungary.,— Földt. Közi. 75— 76 1945 46.36 42.

— — India vasércbányászata. Földt. Ért. 12. 1947. 29— 31.
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Geszti J.: A tömegeloszlás oka és szerepe a földkéreg arculatának létrehozásában.
Földt. Közi. 71 . 181-194. Bp. 1941.

— — Zr Frage dér Entstehung dér Kontinente und Ozeane. Földt. Közi. 71 .

294. Bp. 1941.
Göbel E.: Geofizikai kutatások hazánkban. Földt. Ért. 5. 69. Bp. 1940.
— — Ázsiai kolaj. Földt. Ért. 7. 5. Bp. 1942.
— — Vízkutatás a Délorosz-süllyedék területén. Hidr. Közi. 23 . 64— 78. Bp. 1944.
— — Adatok a budaki medence hidrogeológiájához. Hidr. Közi. 23 . 139—146.

Bp. 1944.

Grasselly Gy.: A kovásznai forrásüledék analízise módosított Winkler-féle
eljárással. — Die Analyse des Quellabsatzes von Kovászna mit modifiziertem
Winklerschen Verfahren. — Acta Universitátis Szegediensis. 1 . 1943. 31 — 40.

Gráf L.: A rotary-rendszer mélyfúrás öblítiszapjáról. — Über den Spiilschlamm
bei Tiefbohrungen nach Rotary-System. — Bány. Koh. LapoK. 76 . 29.

Bp. 1943.

— — A földgáz mint vegyipari nyersanyag. Magyar Technika. 2 . 22— 26.
Budapest, 1947.

Greguss P.: Adatok Magyarország szarmatakori fáinak szövettani vizsgálatához.
— Bemerkungen zu dér Arbeit ,.Verkieselte Hölzer aus dem Sarmat des
Tokaj — Eperjeser Gebirges'

1

. — Földt. Közi. 73 . 448— 449., 582— 593.
Bp. 1943.

Groó B.: A budapesti gyógyforrások problémái. Földt. Ért. 12 . 1. f. 11. Bp. 1947.

Gyulai Z. és Boros J.: Színezett alkalihalogenid-kristályok elektromos vezetése
egyoldalú nyomás alatt. — Die elektrische Leitfáhigkeit farbzentrenent-
haltenden Álkalihalogenid-Kristallen unter einseitigen Druck. — Mát. és
Term. Tud. Ért. 59 . 1940. 115-124.

Hajós M.: A magyarországi szfaleritek morfogenetikai vizsgálata. — Morpho-
logische Trachtstudien dér ungarischen Zinkblende. — Mát. Term. Tud.
Ért. 59 . 1940. 1078-1107.

Haltenberger M.: Budapest felszínplasztikai képe. Földt. Ért. 5 . 73. Bp. 1940.
— — Budapest vízrajzi képe. Földt. Ért. 6 . 158. Bp. 1941.
— — Nagy-Budapest felszínformálódási képe. Földt. Ért. 12 . 3— 4. f. 33. Bp. 1947.

Hampel F.: Topográfiai térképek ismertetése. Földt. Közi. 73 . 360— 375. Bp. 1943.

Herczegh J.: Köszénelfordulásaink értékesítésének kérdései. Földt. Ért. 12 . 1. f.

18. Bp. 1947.

Herrmann M. és Emszt K.: Adatok a rézbánya-vidéki Szárazvölgy kzeteinek
ismeretéhez (I). — Beitr. zr Kenntnis dér Gesteine von Szárazvölgy in dér
Umgebung von Rézbánya. — Földt. Közi. 73 . 1943. 85— 87., 208— 226.

— — Az ipolytarnóci alsó-miocén glaukonitos-homokk. — Dér untermiozáne
Glaukonit-Sandstein von Ipolytarnóc. — Ann. Mus. Nation. Hung. 33 .

1940. 99-106.
— — Az obszidián. Földt. Ért. 1941. 1 — 6.

— — A söregi Bagolyvárhegy bazaltbreccsiájáról és a délnyugati részen áttör. —
I tatén zr petrographischen Kenntnis des Bagolyvár-Berges von Söreg
(in Ungarn). — Ann. Mús. Nation. Hung. 34 . 1941. 16— 21.

— — és Rapszkyné Hanák M.: Pvroxénandezit Ditrótól ÉK-re. —
Pyroxenandesit NÖ von Ditró. — Mát. Term. Tud. Ért. 62 . 1942. 609— 616.

— — Éélee istenn haja és könnye. Búvár. 10 . 1944. 196.

Hoffer A.: A nagyszöllsi hegység nyugati részének földtani viszonyai. A Földt.
Int. 1943. évi jel. függ. V. 3. f. 93— 99. Bp. 1943.

— — Diatrémák és explóziós tufatölcsérek a Tihanyi-félszigeten. — Diatremen
und Explosions-Tufftrichter auf dér Halbinsel Tihany. — Földt. Közi.
73 . 151-159., 241. Bp. 1943.

— — A Tihanyi-félsziget vulkáni képzdményei. — Die vulkanischen Bildungen
dér Halbinsel Tihany. - Földt. Közi. 73 . 375-430., 551-565. Bp. 1943.

Hojnos R.: Nagybáród geológiája különös tekintettel a krétaképzdményekre.
A Földt. Int. 1942. évi jel. függ. IV. 7. f. 17 — 36. Bp. 1942.

— — Adatok Sümeg geológiájához. — Über die Eozán- und Kreidebildungen von
Sümeg. — A Földt. Int. évi jelentései 1939— 40-rl. 275—333. Bp. 1943.

— — Újabb adatok Nagybáród geológiájához. A Földt. Int. 1944. évi jel. függ. 6 .

32-48. Bp. 1944.

‘
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Horusitzky F.: A kárpátmedencei alsó-miocén földtörténeti tagozódása és sföld-
rajzi kapcsolatai. A Földt. Int. 1940. évi jel. függeléke. II. 2— 14. Bp. 1941.— — A víz a föld belsejében. Hidr. Közi. 22 . 123—144. Bp. 194&.— — A Budai-hegység hegyszerkezetének nagy egységei. A Földt. Int. 1943. évi
jel. függ. V. 5. f. 238— 251. Bp. 1943.

Horváth J.: Budapest melegvíz-forrásai. Földt. Ért. 12 . 3— 4. f. 29. Bp. 1947.
Jankovitsné Steinert K.: Dudichné Vendl Mária emlékezete. — Marié Dudich;

géb. Vendl. - Földt. Közi. 75- 76 . 1945-46. 1-6.
Jaskó S.: Hegyszerkezeti megfigyelések Nagybánya környékén. A Földt. Int.

1942. évi jel. függ. IV. 2. f. 19— 29. Bp. 1942.
— — A Rima és Tárná közének oligocén rétegei és kövületei. — Die Versteinerun-

gen dér Oligozánschichten zwischen den Flüssen Rima und Tárná (Nord-
ungarn). — Földt. Közi. 70 . 294— 317., 369— 373. Bp. 1940.

— — Tektonische Beobachtungen in dér Umgebung des Eisenerzvorkommens
von Martonyi. Mitteilungen d. Berg u. Hüt. Abt. d. P. J. Univ. 12 . 338— 347.
Sopron, 1940.

— — Hegyszerkezettani megfigyelések a martonyi vasércelfordulás környé-
kén. Mát. Term. Tud. Ért. 60 . 519— 529. Bp. 1941.

— — Adatok a bicskei neogén-öböl földtani ismeretéhez. — Beitráge zr Geologie
des Beckens von Bicske. — A Földt. Int. évi jelentései 1939— 40-rl. 335—
379. Bp. 1943.

— — A Bicskei-öböl fejldéstörténete, hegyszerkezete és fúrásai. A Földt. Int.
1943. évi jel. függ. V. 5. f. 254—302. Bp. 1943.

Jugovics L.: A Sulyomtetö aszfaltnyomokat tartalmazó andezitje a Cserhát-
hegységben. — Dér asphaltspurenführende Andesit des Sulyomtetö im
Cserhát-Gebirge (Ungam). — Mát. Term. Tud. Ért. 59 . 1940. 275— 289.

— — Az északcelebeszi Gorontalo granodioritje. — Dér Granodiorit von Gorontalo
auf Nord Celebes. — Földt. Közi. 70 . 1940. 163—176., 22— 231.

— — A nógrád— gömöri bazalthegyek. Term. Tud. Közi. 72 . 1940. 421 — 434.
— — A bénahegyi aragonit Nógrád megyében. — Aragonit von Bénahegy im

Komitat Nógrád. — Földt. Közi. 61 . 1941. 23— 27. és 59— 62.
— — A volt német gyarmatok bányagazdasági jelentsége. Term. Tud. Közi.

Pótf. 74 . 1942. 12-21.
— — A százéves bauxit. Term. Tud. Közi. 75 .' 1943. 225— 234.
— — Adatok a nógrád— gömöri bazaltterület ismeretéhez. — Beitráge zr

Kenntnis dér oberungarischen, im Komitate Nógrád und Gömör befind-

lichen Basalte und Basalttuffe. — A Földt. Int. 1944. évi jel. függ. 6 . 277—
370. Bp. 1944.

— — Adatok a székesfehérvári mélyfúrás kzetanyagának ismeretéhez. —
Beitrag zr Kenntnis dér aus dér Székesfehérvárer Tiefbohrung gewon-
nenen Gesteine. — Földt. Közi. 76 . 32— 112. Bp. 1947.

— — Smaragdbányászat a Keleti-Alpokban. Földt. Ért. 5 . 1. Bp. 1940.
— — A nógrád— gömöri bazalthegyek. Term. Tud. Közi. 72 . 421. Bp. 1940.
— — A volt német gyarmatok bányagazdasági jelentsége. Term. Tud. Közi.

Pótf. 74 . 12. Bp. 1942.
Kadic O.: A barlangok mint természeti emlékek. Term. Tud. Közi. 74 . 225.

Bp. 1942.
Karvas R.: Miért nem vált be a „geothermikus gradiens

11
eddigi értelmezésében.

Bány. Koh. Lapok. 74 . 354. Bp. 1941.

Kántás K.: Bestimmung magnetischer Suszeptibilitát von Gesteinen im elek-

trischen Schwingungskreis. — Közlemények Sopron. 15 . 1943. 265— 283.

Károlyi Á.: Nyomásmérések olajtermel kutakban. — Bohrlochsohlendruck-

Messungen in ölfördemden Sonden. — Bány. Koh. Lapok. 77 . 197. Bq. 1944.
— — A fojtás szerepe a felszök olajat szolgáltató kutaknál. Bány. Koh. Lapok.

77 . 260. Bp. 1944.
— — Ásványolajkutatás és termelés. Földt. Ért. 9 . 16. Bp. 1944.

Kárpáti J.: Fizikokémiai kutatások. — Physikalisch-chemische Forschímgen. —
A Földt. Int. gyakorlati kiadványai. 1 . 3— 217. Bp. 1940.

Kendi Finály I.: Mesterséges kristályok alkalmazása az optikában. Term. Tud.

Közi. 75 . 1943. 159-160.
Kerekes J.: A budavári barlangpincék. Term. Tud. Közi. Pótf. 72 . 129. Bp. 1940.

Kertai Gy.: Fúrólyukak elektromos szelvényezése. Bány. Koh. Lapok. 73 . 355.

Bp. 1940.
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Kertai Gy. : Van-e káros hatása a szénhidrogénkutató fúrásoknak a „Magyar—
Horvát medencében”? Bány. Koh. Lapok. 77. 29. Bp. 1944.

— — Válasz dr. Pávai Vájná Ferenc „Van káros hatásuk is a szénhidrogénkutató
fúrásoknak” cím közleményére. Bány. Koh. Lapok. 77. 92. Bp. 1944.

— — A fúrómagokban, talált folyadékmennyiség és a rétegtartalom között
tapasztalt összefüggés. — Dér Zusammenhang zwischen dér Flüssigkeits-

menge des Bohrkernes und dem Schichteninhalt. Bány. Koh. Lapok. qq.
247. Bp. 1944.

— — A kolajtermelés földtani tényezi. Magyar Technika. 2. 1 — 9. Buda-
pest, 1947.

Kessler H.: Jádvölgyi barlangok. A Földt. Int. 1944. évi jel. függ. 6. 50— 61.

Bp. 1944.
— — Az sélet újabb nyomai az aggteleki cseppkbarlangban. Term. Tud. Közi.

72. 176. Bp. 1940.
Koch X.: Koch Antal lelki arca naplóinak tükrében. Földt. Ért. 8. 1. Bp. 1943.
— — A földtan és tengertan kapcsolata. Földt. Ért. 12. 3— 4. f. 19. Bp. 1947.
Koch S.: Magyarország legjelentsebb bányahelyei és ásványelfordulásai. Termé-

szet világa III. Bp. 1940. 221 — 236.
— — A visszatért Erdély természeti kincsei. Term. Tud. Közi. Pótf. 72. 1940.

163-172.
— — Egyetlen magyar díszítkövünk, a lévai onixmárvány. Term. Tud. Közi.

72. 1940. 173-175.
— — Újabb ásványelfordulások a szatmári bányavidéken. Term. Tud. Közi.

Pótf. 74. 1942. 168-172.
— — A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem ásvánvgyüjteménye. Földt.

Ért. 8. 1943. 16-22.
— — Liebig a mezgazdasági kémia atyja. Délvidéki Szemle. 1944. 1 — 8.

— — A fejérmegyei Szárhegy ólomérc elfordulásai. — Das Bleivorkommen auf
dem Szárhegv im Komitat Fejér. — Acta universitatis Szegediensis. 1. 1943.
1-12.

— — „Madárfészek” Alsósajóról. Term. Tud Közi. Pótf. 75. 1943. 44— 46.

Kolosváry G.: Tanulmányok néhány alsóbbrend tengeri állat slénytanához. —
Paláontologische Studien über einige maríné Invertebraten. — Geol.

Szeged. 2. f. 1 — 11. Szeged, 1944.
— — Über die fossilen Formen von Balanus concavus Bronn. in Ungarn. Annales

Hist. Xat. Mus. Xat. Hung. 35. 103—128. Bp. 1942.
— — Tengeri makkok. Földt. Ért. 6. 82. Bp. 1941.
— — Korallszigetek. Földt. Ért. 9. 46. Bp. 1944.

Komlósy Zs.: A légnyomás és Duna -vízállás befolyása a Rudasfürd Juventus- és

Attila-forrásainak hozamára. Hidr. Közi. 23. 122—125. Bp. 1944.

Kormos T.: Ochotona-maradványok a magyarországi preglaciális faunában. —
Spuren dér Gattung Ochotona im ungarischen Práglazial. — Mát. Term.
Tud. Ért. 59. 936—942. Bp. 1940.

— — Ürge- és pelemaradványok a magyarországi preglaciális faunában. —
Ziesel- und Schláferreste im ungarischen Práglazial. — Mát. Term. Tud.
Ért. 59. 921-935. Bp. 1940.

— — Bauxitképzdés barlangüregekben. — Bauxitablagerungen in Höhlen. —
Földt. Közi. 73. 1943. 296-299., 500-503.

Kovács L.: Monographie dér liasischen Ammoniten des nördlichen Bakony.
Geologica Hungarica. 17. 5— 220. Bp. 1941.

Körössy L.: Az abaúj -tornamegyei Hernádzsadány környékének földtani leírása.

— Kurze geologische Beschreibung dér Umgebung Hernádzsadány (Ungarn,
Kom. Abaúj-Torna). — Földt. Közi. 70. 83—109., 143—144. Bp. 1940.

— — A regeteruszkai kbányák kzetei és ásványai. — Über Gesteine und
Mineralien elér Steinbrüche von Regeteruszka. — Földt. Közi. 72. 1942.

221-233., 294-300.
— — A Megyetem központi épületének altalajáról. Földt. Közi. 72. 1942.

255— 257.
— — Térfogatsúlvmeghatározások az Alföld medencéjét kitölt kzeteken.

Földt. Köz'l. 76. 106-108. Bp. 1947.
— — Budapestkörnyéki kbányák és kzetek. Földt. Ért. 5. 88. Bp. 1940.
— — Halak a Mezségi agyagból. Földt. Ért. 6. 170. Bp. 1941.
— — A zíistersdorfi kolajmez Ausztriában. Földt. Ért. 12. 3— 4. f. 10. Bp. 1947.
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Kretzoi M.: Alttertiáre Perissodactylen aus Ungarn. Annales Mus. Nat. Hnng. 33
87-98. Bp. 1940.

— — Auslandische Sáugetierfossilien dér ungarischen Museen. Földt. Közi
71. 170-176. Bp. 1941.

— — semls-maradványok Betfiáról. — Die unterpleistocáne Sáugetierfauna
von Betfia bei Nagyvárad. — Földt. Közi. 71. 235— 261., 308— 335. Bp.
1941.

— — Szarmatakori antilop Sopronból. — Neue Antilopen-Form aus dem soproner
Sarmat. — Földt. Közi. 71. 261 — 268., 336— 343. Bp. 1941.

— — Betrachtungen über das Problem dér Eiszeiten. Annales Mus. Nat. Hung.
34. 56-82. Bp. 1941.

— — Weitere Beitráge zr Kentnis dér Fauna von Gombaszög. Annales Mus.
Nat. Hung. 34. 105—139. Bp. 1941.

— — Anchitherium aurelianense im ungarischen Miozán. Annales Mus. Nat.
Hung. 34. 140—145. Bp. 1941.

— — Sirenavus hungaricus n. g., n. sp., ein neuer Prorastomide aus dem
Mitteleozán von Felsgalla in Ungarn. Annales Mus. Nat. Hung. 34. 146—
156. Bp. 1941.

— — Necrotheutis n. g. a kiscelli oligocénból. Földt. Közi. 72. 99—100. Bp. 1942.
— — Auslandische Sáugetierfossilien dér ungarischen Museen. Földt. Közi.

72. 139-148. Bp. 1942.
— — Eomellivora von Polgárdi und Csákvár. Földt. Közi. 72. 318—323. Bp. 1942.
— — A tigrisgörény, görény és nyérc a magyar pleisztocénban. — Tigeriltis,

Iltis und Nerz im ungarischen Pleistozán. — Földt. Közi. 72. 237 — 255.,
323-344. Bp. 1942.

— — Megjegyzések az orrszarvúak rendszertanához. — Bemerkungen zum
System dér nachmiozánen Nashorn-Gattungen. — Földt. Közi. 72. 236—
237., 309-318. Bp. 1942.

— — Necrotheutis n. g. aus dem Oligozán von Budapest und das System dér
Dibranchiata. Földt. Közi. 72. 124—138. Bp. 1942.

— — Kochictis centennii n. g. n. sp. — Kochictis centennii n. g. n. sp. ein alter-

tümlicher Creodonte aus dem Oberoligozán Siebenbürgens. — Földt. Közi.
73. 10-17., 190-195. Bp. 1943.

Kreybig L.: 'Sigmond Elek emlékezete. — Erinnerung an Al. J. von 'Sigmond. —
Földt. Közi. 70. 8—12., 61. Bp. 1940.

— — Bevezet' a dinamikus talajrendszer típusai és a mezgazdasági gyakorlat
kérdéseinek vitájához. A Földt. Int. 1940. évi jel. függ. II. 22— 34. Bp. 1941.

Kttlhay Gy.: Az 1940. évi nov. 10. -i erdélyi földrengés földtani tanulságai. —
Die geologischen Ergebnisse dér Erdbebens in Siebenbürgen aus 10. Nov.
1940. — Földt. Közi. 71. 73— 94., 155—158. Bp. 1941.

— — A kovásznai Pokolsár és a gyógyító mofetták Háromszék vármegyében.
Földt. Ért. 5. 105. Bp. 1940.

Láng S.: A karsztvíz kérdése Budapest székesfváros vízellátásában. Hidr. Közi.
22. 335-360. Bp. 1942.

— — Karszthidrológiai megfigyelések a Gömör-tornai karsztban. Hidr. Közi. 23.

38-58. Bp. 1944.
Langer Z.: A só története és bányászata. Term. Tud. Közi. 76. 1944. 33— 45.

Lányi B.: A beregszászi alunitokról. (I.) Földt. Közi. 73. 159—169. Bp. 1943-

Lengyel E.: Fajdválfajok zúzókövei ásvány-kzettani szempontból. — Die

Magensteine dér Tetraoniden vöm mineropetrographischen Standpunkt.
Földt. Közi. 70. 1940. 317-330., 373-375.

— — Magyarországi ásványok fluoreszcencia-vizsgálata szrt ibolyafényben. —
Fluoreszenzuntersuchungen an ungarischen Mineralien in ultraviolettem

Licht. Földt, Közi. 73. 1943. 284-296., 498-500.
— — Séta Sárospatak környékén. Földt. Ért. 5. 9. Bp. 1940.
— — A magyar Himaláya. Földt. Ért, 6. 104. Bp. 1941.
— — Barangolás a hazatért Avas-hegységben. Földt. Ért. 7. 16. Bp. 1942.

Lenkei T.: A tatai langyos források 1941. és 1942. évi hozam- és hmérséklet
mérései. Hidr. Közi. 23. 115—117. Bp. 1944.

Liffa A: Az Eperjes— tokaji-hegység geológiai felvételének eddigi eredményei s

a felvétel ezidszerinti helyzete. A Földt. Int. 1943. évi jel. függ. V. 7. f.

361-374. Bp. 1943.
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Liffa A.: Geológiai jegyzetek Zsujta és Gönc környékérl. — Geologische Notizen
aus dér Gegend von Zsujta und Gönc. A Földt. Int. Évi Jelentései 1941-42-
rl. 251 — 267. Bp. 1945.

— — Aranyosfürd és környéke. — Aranyosfürd und Ungebung. A Földt. Int.

Évi Jelentései 1941 — 42-röl. 239— 243., 245— 250. Bp. 1945.

Lindneb K.: Néhány budai gyógyforrás iszapjának szemcsenagyság szerinti

megoszlása és jelenkori üledékei. — Petrographical analysis of somé Hun-
gárián thermal springs. Hidr. Közi. 27. 25—28., 36— 37. Bp. 1947.

— — Egy esztend gyógyforrásaink életében. Földt. Ért. 12. 3— 4. f. 17. Bp. 1947.

Lóczy L.: Taeger Henrik emlékezete. — Erinnerung an Heinrich Taeger. Földt.
Közi. 70. 1-8., 54-61. Bp. 1940.

— — A Földtani Intézet 1942. évi felvételeinek rövid ismertetése. A Földt. Int.

1942. évi jel. függ. IV. 7. f. 5—16. Bp. 1942.
— — A Ruténföld visszaszerzésének gazdasággeológiai jelentsége. — Die

wirtschaftsgeologische Bedeutimg dér Rückgliederung Rutheniens. A Földt.

Int. Évi Jelentései 1939— 40-rl. 185— 242. Bp. 1943.
Mados L.: A szikesedés és a víz. Hidr. Közi. 23. 3— 21. Bp. 1944.

Majzon L.: jabb adatok az egri oligocénrétegek . faimájához és a paleogén-
neogén határkérdés. — Neuere Beitráge zr Fauna dér Oligozán-schichten
von Eger. Földt. Közi. 72. 29— 39., 112—119. Bp. 1942.

— — Elzetes jelentés a Zirc-Bakonycsemye közötti terület földtani viszonyairól.
— Beitrag zu den geologischen Verháltnissen des Gebietes zwischen Zirc

und Bakonvesernve. A Földt. Int. Évi Jelentései 1939— 40-rl. 263— 270.

Bp. 1943.
— — Adatok egyes kárpátaljai flis-rétegekhez, tekintettel a globotruncanákra.

— Beitráge zr Kenntnis einiger Flysch-Schichten des Karpaten-Vorlandes.
mit besonderer Rücksicht auf die Globotruncanen. A Földt. Int. Évk. 37.

3-169. Bp. 1943.
— — Várpalotai felsmediterrán foraminiferák. A Földt. Int. 1943. évi jel. függ.

V. 3. f. 103-111. Bp. 1943.
— — Az Erdélyi-Medence északi felének sztratigráfiája mikrofaunisztikai vizs-

gálatok alapján. A Földt. Int. 1944. évi jel. függ. 6. 5—29. Bp. 1944.
— — A Clavulina szabói Hantk. elfordulásai Észak-Erdélyben. — Die Vor-

kommen von Clavulina szabói Hantk. in Xordsiebenbürgen. A Földt. Int.

1944. évi jel. függ. 6. 165—188. Bp. 1944.
— — és Reich L.: A szamosmenti (csicsóhegyi) erupciós vonulat és az Erdélyi-

Medence tufáinak genetikai kapcsolata. — Genétical relations between
the tufflayers of the Transsylvanián Basin and the volcanic rangé of Mount
Csicsó. Földt. Közi. 76. 44— 52. Bp. 1947.

Magyar-Amerikai Olajipar Közl. lásd Kertai Gy.
Magyar-Amerikai Olajipar Rt. közi.: A lovászi olajmezn végzett sólepárló

kísérlet. Jel. a Jöv. Mélykutatás Mimk. 181— 185. Bp. 1947.
Maklári L.: Morfogenetikai vizsgálatok a magyarországi baritokon. Szeged

1940. 1-37.
— — Morphogenetische Trachtstudien an ungarlándischen Barvtkristallen.

Mát. Term. Tud. Ért. 59. 1940. 643-672.
— — A legszebb magyar melanterit. — Dér schönste ungarische Melanterit.

Acta Universitatis Szegediensis. 1. 1943. 22—30.
Mauritz B.: A Föld felépítése és anyaga. Természet Világa. III. Bp. 1940. 1 — 124.
— — Kzetek a visszatért Erdélyben. Term. Tud. Közl. Pótf. 72. 1940. 173—176.
— — A gránit eredetérl és a kzet-asszimilációról. Term. Tud. Közl. 73. 1941.

171-175.
— — és Vendl A.: Ásványtan. I. 1 — 516. II. 1—503. Bp. 1942.
Mazalán P.: Hozzászólás dr. Papp Ferenc: Budapest meleg gyógyforrásainak

értéke q. cikkéhez. Bány. Koh. Lapok. 74. 460. Bp. 1941.
— — Egyes hidrológiai és mszaki vonatkozások a vízszerzésnél. — Neue hvdro-

logische und hvdrotechnische Erkentnisse aus Brunnenbohrungen. Hidr.

Közl. 22. 30-42., 404-407. Bp. 1942.
— — Egyes ma használatos mélyfúró módszerek és rendszerek. Jel. a Jöv. Mély-

kutatás Mnk. 218— 220. Bp. 1947.
Meznerics I.: Neue Stachelháuter (Echinodermen) aus dem Miozán Ungarns.

Annales Mus. Nat. Hung. 34. 83— 96. Bp. 1941.
— — Tüskebr állatok a tenger fenekén. F:q ldt. Ért. 6. 25. Bp. 1941.



Meznerics I.: Tanulmányúton Olaszországban. Földt. t. 7. 11. Bp. 1942.— — Agyarcsigák. Földt. Ért. 9. 28. Bp. 1944.

Mezsi J.: Királyhelmec környékének földtani viszonyai. — Die petrographischen
Verháltnisse dér Umgebung’von Királyhelmec* Acta Univ. Szeged. Miner.
Petr. 1. 13— 21. Szeged, 1943.

— — Vulkáni kzetek keletkezése. Földt. Ért. 12. 3— 4. f. 4. Bp. 1947.

Méhes Gy.: Oligocén ostrakodák a Rima és a Tárná vidékérl. — Oligozáne
Ostracoden aus dér Gegend des Rima und Tama-Flusses. Földt. Közi.
71. 28-39., 62-70. Bp. 1941.

— — Budapest környékének felsoligocén ostrakodái. — Die Ostracoden des
Oberoligozáns dér Umgebung von Budapest. Geologica Hungarica. 16.
5— 95. Bp. 1941.

Méhes K.: Új, pontozott Camerina-faj a zirci Lencsérgödörbl. A Földt. Int.
1943. évi jel. függ. V. 4. f. 201 — 205. Bp. 1943.

— — Földtani tanulmányok a dunabogdányi Csódi-hegykömyékén. A Földt.
Int. 1942. évi jel. függ. IV. 1. f. 59— 93. Bp. 1942.

— — Alsó-oligocén lepidocyclinás képzdmény elfordulása Solymáron. A Földt.
Int. 1943. évi jel. függ. V. 5. f. 303— 307. Bp. 1943.

— — Oláhlápostól északnyugatra fekv terület földtani viszonyai. — Die
geologische Verháltnisse des Gebietes NW-lich von Oláhlápos. A Földt.
Int. 1944. évi jel. függ. 6. 109—119. Bp. 1944.

— — si életterek és 'nagy hegyszerkezeti összefüggések rekonstrukciója néhány
foraminifera-csoport elterjedése alapján. — Die Rekonstruktion von altén
Lebensráumen und grossen tektonischen Zusammenhángen auf Grund
dér Verbreitung von einigen Foraminiferen-Gruppen. A Földt. Int. 1944.
évi jel. függ. 6. 371 — 379. Bp. 1944.

— — sföldrajz diagrammokban. Földt. Ért. 5. 21. Bp. 1940.
— — Az sföldrajzi kutatás módszerei. Term. Tud. Közi. Pótf. 75. 59. Bp. 1943.

Miháltz I. és M. Faragó M.: A Duna— Tisza-közi édesvízi mészképzdmények-
Az Alf. Tud. Int. 1944— 45. évi Évk. 1 — 14. Szeged, 1946.

Mottl M.: Az interglaciálisok és interstadiálisok a magyarországi emlsfauna
tükrében. — Die Interglazial- und Interstadialzeiten im Lichte dér ungari-
schen Sáugetierfauna. A Földt. Int. Évk. 35. 75—105., 109—112. Bp. 1941.

— — Pannonictis-végtagvizsgálatok. — Untersuchungen an Pannonictis-Extre-
mitáten. A Földt. Int. Évk. <35. 39— 72. Bp. 1941.

— — Pliocén problémák és a plio-pleisztocén határkérdés. A Földt. Int. 1940. évi

jel. függ. II. 43— 54. Bp. 1941.
— — Adatok a hazai ó- és újpleisztocén folyóterraszok emlsfaunájához. —

Beitráge zr Sáugetierfauna dér ungarischen Alt- und Jungpleistozánen
Flussterrassen. A Földt. Int. Évk. 36. 65—134. Bp. 1942.

— — Adatok a hazai moustérien éghajlatához emlösfaunája alapján. Annales
Hist. Xat. Mus. Nat. Hung. <35. 129. Bp. 1942.

— — A magyarországi pleisztocénkutatás érdekében. Földt. Közi. 74/75. 56— 62.

Bp. 1947.
— — Jégkorszakkutatás hazánkban. Földt. Ért. 5. 102. Bp. 1940.
— — A magyar barlangkutatás védelmében. Term. Tud. Közi. 76. 80. Bp. 1944.

Nagy E.: Mezöcsát, meztúrkörnyéki szikes, mezöségi és rétiagvagtalajok ásvány-
tani vizsgálata, különös tekintettel a foszfor- és káliumtartalmú ásványokra.
— Mineralogical investigations of alkali, chemozem, and clayey soils

from the surrounding of Mezöcsát and Meztúr (Hungárián Piáin) regar-

ding to potash and phosphorus bearing minerals. A Földt Int. 1945. évi

jel. függ. 7. 61 — 91. Bp. 1946.

Náray-Szabó I.: A leucit, K A1 Si
2 O s

szerkezete. — Die Struktur des Leucits

KA1 Sí20 6 . Mát. Term. Tud. Ért. 60. 1941. 352-363.
— — és Sigmond Gy.: A kryolith— káliumkryolith-rendszer olvadási görbéje. —

Die Schmelzpunktkurve des Svstems Kryolith— Kaliumkrvolith. Mát. Term.
Tud. Ért. 60. 1940. 364-372.

— — és Zsivxy V. lásd Zsivny V. és Náray-Szabó I.

— — A perowskit (CaTiO s )
szerkezete. — Die Struktur des Perowskits

(CaTi0 3 ). Mát. Term. Tud. Ért. 61. 1942. 913-925.
— — Izomorfia és testvérszerkezetek. — Isomorphie und Schwestrsstrukturen.

Magyar Chemiai folyóirat. 50. 1944. 63 — 66.
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Nextgebauer ,T.: A nézsai bauxit nehéz feltárhatóságának magyarázata kristal-

lográfiai vizsgálat alapján. — Die Ursache dér schweren Aufschliess-

barkeit des Bauxit von Nézsa. Magyar Chemiai folyóirat. 50. 1944. 102— 103.

Noszky J., sen.: A Cserhát-hegység földtani viszonyai. — Das Cserhát-Gebirge. —
Magyar tájak földt. leírása. 3. 3— 283. Bp. 1940.

— — A kiscelli agyag MollvfSzka -faunája. II. rész. — Die Molluskenfauna des
Kisceller-Tones (Rupeli-en) aus dér Umgebung von Budapest. II. Teil.

Loricata, Gastropoda, Scaphopoda. Annales Mus. Nat. Hung. 33. 1 — 80.

Bp. 1940.
— — Paláogeographische Kartenskizzen als Beitrag zr Kenntnis dér Ent-

wicklungsgeschichte des Tertiárs in Ungarn. Annales Mus. Nat. Hung.
34. 22-30. Bp. 1941.

— — Felsö-oligocén stratigraphiánk problémái. — Probleme dér Stratigraphie des
ungarischen Oberoligozáns. Földt. Közi. 73. 87—135., 227 — 228. Bp. 1943.

— — Lignitjeink. Földt. Ért. 12. 1. f. 11. Bp. 1947.

Noszky J., jun.: Földtani megfigyelések a bakonyi Köris-Kékhegy vonulat K-i lej-

tjén és a Papod-hegycsoportban. — Geologische Beobachtungen am östlic-

hen Abbang dér Köris-Kékhegy Zuges und in dér Papodhegy-Gruppe im
Bakony. A Földt. Int. Évi Jelentései 1941 — 42-rl. 121 — 136. Bp. 1945.

— — Földtani vázlat az Északi-Bakony bels részébl. — Bericht über geologi-

sche Untersuchungen im Innengebiet des nördlichen Bakonygerbirges.
A Földt. Int. Évi Jelentései. 1939— 40-rl. 245— 261. Bp. 1943.

Pantó G.: A csucsomi ércelfordulás mikroszkópi és genetikai vizsgálata. —
Erzmikroskopische imd paragenetische Untersuchungen des Erzvor-
kommen von Csúcsom bei Rozsnyó. Mát. Term. Tud. Ért. 59. 1940. 673— 700.

— — Szfalerit-kalkopirit rendszerek a toroiagai Mihály-telér (Borsabánya)
ércébl, — Sphalerite-chalcopyrite intergrowths from Borsabánya (NE
Carpathians). Magy. Áll. Földt. Int. Évi Jelentése 8. 1946. 44— 59.

— — A Borsabánya melletti Toroiaga szulfidos érctelérei. — Lódé system of
Toroiaga near Borsabánya (NE Carpathians). Magy. Áll. Földt. Int. Évi
Jelentése .8. 1946. 33— 44.

Papp F. és Balyi K. lásd Balyi K.
— — és Vendl A. lásd Vendl A. és Papp F.
— — Dunántúl néhány fontosabb építkövérl. — Über die natürliche Bausteine

des Dunántúl. Technika. 1941. 1 — 8.

— — Lw Márton emlékezete. Hidr. Közi. 23. 103— 104. Bp. 1944.
— — Rájöttem, hogy mi az ásvány . . . Földt. Ért. 11. 1947. 26— 29.
— — Kulhay Gyula emlékezete. IíopoTKaa Horpa(jina AÍOaa Kyabxaa. Földtani

Közlöny. 76. 7—10. Bp. 1947.
— — A mi forrásaink. Földt. Ért. 6. 33. Bp. 1941.
— — A falu kútja. Földt. Ért. 7. 44. Bp. 1942.
— — A székelyföldi új vasútvonal földtani nevezetességei. Földt. Ért. 8. 33.

Bp. 1943.

Papp K.: Megemlékezés elhúnyt választmányi tagjainkról. Böhm Ferenc, Rozlozsnik

Pál, Weszelszky Gyula — Erinnerung an F . Böhm, P. Rozlozsnik und
D. J. Weszelszky. F. K. 70. 157-163., 215-222. Bp. 1940.

— — Megemlékezés Böckh János volt elnökünkrl születésének 100 éves évfor-

dulóján. — Erinnerung an den ehemahligen Presidenten dér Ungarischen
Geologischen Gesellschaft Johann Böckh von Nagysúr anlásslich seines
100. Geburtstages. Földt. Közi. 70. 245— 254., 356— 359. Bp. 1940.

— — Sajóhelyi Frigyes volt titkár és választmányi tag emlékezete. — Erinnerung
an F. Sajóhelyi ehemahliger Sekretár und einstiges Ausschussmitglied
unserer Gesellschaft. Földt. Közi. 70. 254— 257., 359— 361. Bp. 1940.

— — A kincstár csonkamagyarországi szénhidrogénkutató mélyfúrásai. Bány.
Koh. Lapok. 73. 72. Bp. 1940.

— — Keletmagyarország és az erdélyi Mezség ásványkincsei. Földt. Ért. 5.

114. Bp. 1940.
Papp S.: Emlékbeszéd Böhm Ferenc választmányi tag felett. — Erinnerung an

F. Böhm. Földt. Közi. 71. 15— 22., 58— 59. Bp. 1941.
— — Adatok a magyarországi földgáz és földolajkutatásokhoz. Földtani Közi.

72.. 63-99. Bp. 1942.
— — A mi feladataink. Földt. Ért. 12. 1. f. 1. Bp. 1947.

7
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Papp Sz.: Nyersolajkutatás és termelés Magyarországon. Magyar Kémikusok Lapja.
1. 89— 93. Budapest, 1946.

— — A magyar földolaj- és földgázkutatások mai állása. Mérnöki Továbbképz
Int. Kiadv. Id'. 12. fiiz. 1—16. Budapest, 1942.

— — Ásványolaj és földgáz Magyarországon. Magyar Technika. 1. 205— 209.
Budapest, 1946.

— — Olajkutatás és termelés a Dunántúlon. Földrajzi Zsebkönyv. 1941. 57 — 64.

Budapest, 1941. ^
Papp Sz.: Mészre agresszív szénsavtartalmú vizek és azok elfordulása. Hidr. Közi.

23. 30-37.- Bp. 1944.
Pávai-Vajna F.: A sr mélyfúrások lehetséges káros hatása a Magyar-Horvát-

medencében. Hidr. Közi. 22. 361 — 363. Bp. 1942.
— — A víz élete a földben. Hidr. Közi. 24. 43— 53. Bp. 1944.
— — A Dunántúl hegyszerkezete. A Földt. Int. 1943. évi jel. függ. V. 5. f.

213-223. Bp. 1943.
— — A Fels-Izavölgy környékének geológiája. A Földt. Int. 1943. évi jel. függ.

V. 6. f. 313-351. Bp. 1943.
— — Van káros hatásuk is a szénhidrogénkutató fúrásoknak. Bány. Koh. Lapok.

77. 90. Bp. 1944.
— — Hogyan és hol keressünk szénhidrogéneket az Alföldön. Bány. Koh.

Lapok. 80. 38. Bp. 1947.
— — Válasz a „Hogyan és hol keressünk szénhidrogéneket az Alföldön?" cím

cikk bírálatára. Bány. Koh. Lapok. 80. 89. Bp. 1947.
— — A négy megoldásra váró geológiai problémáról. Bány. Koh. Lapok. 80.

312. Bp. 1947.
Peja Gy.: A Nógrádi-medence geomorfológiája. (Adatok a pleisztocén -kor tekto-

nikájához.) Morphologie des Nograder Beckens. Mát. Term. Tud. Ért.
60. 302-332. Bp. 1941.

Pékár D.: Az ötvenéves Eötvös-inga. Term. Tud. Köz. 73. 224. Bp. 1941.

Pócza J.: Az ezüstklorát AgC10
3
szerkezete. — Die« Struktur des Silberchlorats

AgC10 3 . Magyar Chemiai Folyóirat. 56. 1940. 141 — 155.

Pojják T.: Kzettani megfigyelések nógrád-gömöri bazaltos kzeteken. —
Apergu pétrographique des roches basaltiques des comitates de Nógrád et

Gömör. Földt. Közi. 74/75. 1944— 45. 21 — 47.

Pongrácz S.: Visszaemlékezés báró Fejérváry Gézára- Földt. Ért. 7. 67. Bp. 1942.
— — Mai tudásunk az svilági rovarokról. Földt. Ért. 8. 65. Bp. 1943.

Posewitz G.: Grundwasserstudien in dér ungarischen Tiefebene. Zeitschr. f-

Hydr. 22. 430-439. Bp. 1942.

Prinz Gy.: A Bolor. — Bau und Bild dér turkestanischen Scheidegebirge zwischen
dem Tarim und Fergana Becken. A Földt. Int. Évk. 35. 207— 259.,

262-466. Bp. 1941.
Putnoky L.: Kitaibel Pál, a tellur felfedezésére vonatkozó érdemeinek elismerése

a német irodalomban. — Die Anerkennung dér Verdienste Paul Kitaibel's

die Entdeckung des Tellurs betreffend. Magyar Chemiai Folyóirat. 47.

1941. 25-27.
Radnóthy E.: Harmadidszaki rétegek kifejldése a Büdai-hegység zugligeti

részén. — Development. of Tertiary strates in the Zugliget group of Buda
Mountains in Hungary. Földt. Közi. 76. 97—106. Bp. 1947.

Rapszkyné Hanák M.: Nagyági hessit kémiai vizsgálata. — Chemische Unter-
suchung des Hessit von Nagyág. Magyar chemiai folyóirat. 50. 1944.

37-40.
— — és Herrmann M. lásd Herrmann M. és Rapszkyné Hanák M.
Rásky K.: Fosszilis Chara-félék termései a városligeti II. sz. mélyfúrásból és a

pécsi ivóvízkutató fúrásokból. — Über die Früchte fossiler Chara-Arten
aus dér Tiefbohrung No. 2. im Stadtwáldchen von Budapest und aus den
Bohrungen auf Trinkwasser in Pécs. Földt. Közi. 71. 212— 219., 297— 305.

Bp. 1941.
— — A budapestkörnyéki kiscelli agyag oligocén flórája. — Die Oligozáne

Flóra des Kisceller Tons in dér Umgebung von Budapest. Földt. Közi.

73. 299-301., 503-537. Bp. 1943.
— — Az snövénytan új vizsgálati módszerei. Földt. Ért. 7. 25. Bp. 1942.
— — spálmafák Budán. Földt. Ért. 8. 97. Bp. 1943.
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Reich L.: Adatok a mezöségi tufavonulatok rétegtanához és felszíni elterjedésé-

hez. A Földt. Int. 1942. évi jel. függ. IV". 1. f. 34— 57. Bp. 1942.
— — Geológiai jegyzetek az Erdélyi-Medencébl és a Lápos-hegységbl. A Földt.

Int. 1943. évi jel. függ. V. 8. f. 418— 428. Bp. 1943.
— — és Majzon L. lásd Majzon L.
Richter R.: Az Eötvös-inga-mérések kiegyenlítésérl. Bány. Koh. Lapok. 77.

21. Bp. 1944.
Romwalter A.: Kapcsolatok a leveg és az éllények történetében. — Zusammen-

hánge im VVerdegang dér Luft und des Lebens. Mát. Term. Tud. Ért. 60.

145-162. Bp. 1941.
— — Platin und Palládium in den Erzen dér Xagybányaer Gegend. Közlemények,

Sopron. 14. 1942. 381— 384.

Rotarides M.: Szegedi és szegedkörnyéki artézi kutak kzetanyagának pleisztocén
puhatest faimája. — Die pleistozáne Molluskenfauna einiger altér artesi-

schen Brunnen von Szeged und Umgebung. Földt. Közi. 72. 52— 63. Bp.
1942.

— — A pleisztocén puhatest fauna értékelése. Über die Bewertung dér
pleistozánen Molluscenfauna. Földt. Közi. 72. 171 — 180., 267— 270.

Bp. 1942.
— — Pleisztocén puhatestek meghatározásának módszerei. — Die Methode

des Bestimmens Pleistozáner Mollusken. Földt. Közi. 73. 459— 484.,

596-599. Bp. 1943.
— — Adatok Hódmezvásárhely pleisztocén puhatest faunájának ismeretéhez.

— Beitráge zr Kentnis dér pleistozánen Molluskenfauna in Hódmez-
vásárhely. Geol. Szeg. 4. f. 1—11. Szeged, 1944.

Sámsoni (Schréter) Z.: A szatmármegyei Kovás község környékének földtani

viszonyai. Földt. Közi. 76. 70— 97. Bp. 1947.
Sarkadi J. és Stegena L.: Elzetes jelentés az 1943. évi Duna— Tisza-közi talaj-

ismereti felvételekrl, különös tekintettel a szikesek keletkezésére. —
Preliminary report of the pedologic survey on the Hungárián Piain between
the Danube and Tisza. (Carried out 1943. regarding to the genesis of alkaline

soils.) — A Földt. Int. 1945. évi jel. függ. 7. 93—107. Bp. 1946.

Sárkány S.: A várpalotai lignit növényszövettani vizsgálata. — Pflanzenanato-
mische Untersuchungen am Lignit von Várpalota. — Földt. Közi. 73.

449-459., 593-596. Bp. 1943.
Scherf E.: Szénhidrogének és sósvizek felkutatásának lehetségei a Duna— Tisza-

közén. Jel. a Jöv. Mélykutatás Mnk. 97—153. Bp. 1947.
Schmidt E. R.: A tiszántúli földigázkérdés mai állása. — Dér gegenwártige Stand

dér Erdgasfrage des Trans-Tisza-Gebietes. — Földt. Közi. 70. 109—120.,
145-156. Bp. 1940.

— — Néhány széljegyzet Karvas Rezs geothermikus gradiens tanulmányához.
Bány. Koh. Lapok. 74. 357. Bp. 1941.

- — Mszaki geológiai problémák. Bány. Koh. Lapok. 76. 514. Bp. 1943.
— — Magyar bányamérnökök, mint a hazai földtani tudományok úttöri. Bány.

Koh. Lapok. 76. 443. Bp. 1943.
— — Magyarország fúrótevékenysége a számok tükrében. — LTngarns Bohrtátig-

keit im Spiegel dér Zahlen. — Bány. Koh. Lapok. 77. 296. Bp. 1944.
— — Geomechanikai tanulmányok a nagy tektonika és bányageológia körébl. —

Geomechanische Studien aus dem Bereiche dér Grosstektonik und Berg-
baugeologie. — Bány. Koh. Lapok. 77. 133. Bp. 1944.

— — Bánvamémökeink, akik a magvar kolajért harcoltak. Bány. Koh. Lapok.
80. 20. Bp. 1947.

— — Magyarország bányaüzemi tájai. Bány. Koh. Lapok. 80. 202. Bp. 1947.
— — A Kárpátok és általában a lánchegységek szerkezetének geomechanikai

zzintézise. — Zr Synthese dér Tektonik dér Karpathen und dér Ketten-
gebirge im Allgemeinen. — Földt. Int. Évk. 38. 69—124. Bp. 1947.

Schmidt S.: A hazai szénbányászat és a víz. — Dér Kohlenbergbau Ungams und
das Wasser. — Hidr. Közi. 22. 277— 301., 446— 457. Bp. 1942.

Schréter Z.: Nagvbátonv környéke. — Umgebung von Nagybátony. — Magyar
tájak földt. leírása. 2. 3—149. Bp. 1943.

— — A Kárpátok által körülvett medencék szármáciai képzdményei és azok
állatvilága. — Die sarmatische Bildungen und Faunén dér innerkarpatischen
Becken. — Mát. Term. Tud. Ért. 60. 243— 301. Bp. 1941.

/
7*
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Schréter Z.i Jelentés a Bükk-hegység DNY-i részének reambulációjáról. — Be-
richt über die geologische Reambulation des SW-lichen Teiles des Biikk-
gebirges. — A Földt. Int. évi jelentései 1939— 40-rl. 380—392. Bp. 1943.

— — Az izaszacsali kolajterület földtani viszonyai. — Relazioni Geologiche
della Zóna Petrolifera di Izaszacsal. — Földt. Közi. 73. 55— 85., 203— 208.
Bp. 1943.

— — A Bükk-hegység geológiája. A Földt. Int. 1943. évi jel. függ. V. 7.f. 378— 407.
Bp. 1943.

— — Uppony, Dédes és Nehézseny, továbbá Putnok vidékének földtani viszo-
nyai. — Geologische Aufnahmen im Gebiete von Uppony, Dédes und
Nehézseny, ferner im Gebiete von Putnok. — A Földt. Int. évi jelentései
1941 — 42-rl. 161-237. Bp. 1945.

Schuster F.: A Fert-tó. Földt. Ért. 12. 2. f. 22. Bp. 1947.

Sieberg A.: A Német Birodalmi Földrengéskutató Intézetben végzett építés-
mszaki vizsgálatok a rengéskárok elleni védekezés érdekében. — Neuere
Untersuchungen dér Deutschen Reichsanstalt für Erdbebenforschung über
bautechnische Erdbebensicherung. — Földt. Közi. 72. 18— 29., 111 — 112.
Bp. 1942.

’Sigmond Gy. és Náray-Szabó J.: lásd Náray Szabó J. és ’Sigmond Gy.

Soltész L.: Békés város Asztalos-utcai artézikútja. Hidr. Közi. 23. 59— 63. Bp.
1944.

Strausz L.: Die pannonische Molluskenfauna dér Tiefbohrung von Magyarszent-
miklós. Annales Mus. Nat. Hung. 33. 81 — 86. Bp. 1940.

— — A dunántúli pannon szintezése. — Horizontierung des transdanubischen
Pannons. — Földt. Közi. 71. 220—235., 306—308. Bp. 1941.

— — Melanopsisok változékonysága. — Über die Variabilitát dér Melanopsis-
Arten. — Földt. Közi. 71. 135—146., 163—170. Bp. 1941.

— — Paláontologische Daten aus dem Mesozoicum des Villányer-Gebirges.
Annales Mus. Nat. Hung. 34. 97—104. Bp. 1941.

— — Viviparusok a Dunántúl középs részének pannóniai-korú rétegeibl. —
Viviparen aus dem Pannon Mittel-Trans-Danubiens. — Földt. Int. Évk.
36. 3-63. Bp. 1942.

— — Adatok a dunántúli neogén tektonikájához. — Angaben zr Tektonik des
transdanubischen Neogens. — Földt. Közi. 72. 40— 52., 119—121. Bp. 1942.

— — Adatok Baranya geológiájához. — Angaben zr Geologie des Baranyaer
Komitates. — Földt. Közi. 72. 181 — 192., 270— 271. Bp. 1942.

— — A magyarországi pannónikum párhuzamosítása délkeleteurópai üledékekkel.
— Versuch einer Parallelisierung des Pannons. — Földt. Közi. 72. 233— 236.,

301-309. Bp. 1942.
— — Viviparusok változékonysága. — .Über die Variabilitát dér Viviparus-

Arten. — Mát. Term. Tud. Ért. 61. 416— 427. Bp. 1942.
— — Hozzászólás a Magyar Medence -rendszer neogénjére vonatkozó rétegtani

nevek egységesítéséhez. A Földt. Int. 1942. évi jel. függ. IV. 4. f. 23— 38.

Bp. 1942.
— — Das Pannon des Mittleren Westungarns. Annales Hist. Nat. Mus. Hung.

35. 1-102. Bp. 1942.
— — Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. Földt. Közi. 73. 135— 151.

Bp. 1943.
— — Adatok a Vend-vidék és Zala geológiájához. — Angaben zr Geologie des

Windischen Gebietes und des Zalaer Komitates. — Földt. Közi. 73. 38— 55.,

200-203. Bp. 1943.
— — és Szalai T.: A várpalotai fels-mediterrán kagylók. Földt. Int. 1943. évi

— - jel. függ. V. 3. f. 112-154. Bp. 1943.
— — Über das Mediterrán von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota. — Földt.

Közi. 73. 228-241. Bp. 1943.
— — A wetzelsdorfi felsö-mediterránfauna. — The upper miocéné (mediter-

ranean) fauna of Wetzelsdorf, Styria. — Földt. Közi. 76. 23— 32. Bp. 1947.

Sümeghy J.: A Magyar-medence plioeénjának és pleisztocénjának osztályozása.

Földt. Int. 1940. évi jel. függ. II. 65— 81. Bp. 1941.
— — Dér geologische Aufbau des Alföld und dér Aufbruch dér Binnenwásser.

Zeitschr. f. Hydr. 22. 367— 380. Bp. 1942.
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Sümeghy J.: Földtani adatok Baranya vármegye déli részébl. — Beitráge zr
Geologie von Süd-Baranva. — A Földt. Int. évi jelentése 1941 — 42-rl.
137-160. Bp. 1945.

— — A Tiszántúl. Magyar tájak földtani leírása. 6. 1 — 208. Bp. 1944.
— — Horusitzky Henrik emlékezete. Földt. Közi. 74175. 1—7. Bp. 1947.
Szabó Gy.: Hazai sósvizeink jód- és brómtartalmának ipari kinyerése és hasznosí-

tási lehetségei. Jel. a Jöv. Mélykutatás Mnk. 175— 1 80. Bp. 1947.
Szalai T.: A dunántúli miocén. — Das Miozán von Dunántúl. — Földt. Közi.

70. 186-194., 232-240. Bp. 1940.
— — és Szentes F.: Földtani tanulmányok Kárpátalján. A Földt. Int. 1940. évi

jel. függ. II. 93—108. Bp. 1941.
— — Földtani szelvények a Fekete-Tisza, a Tarac és a Talabor mentén. A Földt.

Int. 1943. évi jel. függ. V. 2. f. 37 — 50. Bp. 1943.
— — Szobráncfürd hidrológiai viszonyai különös tekintettel a kénhidrogénes

források vízhozamára. Bány. Koh. Lapok. 77. 57. Bp. 1944.
— — Szolvva környékének földtani viszonyai. — Die geologischen Verháltnisse

dér ÍJmgebung von Szolyva. — A Földt. Int. 1944. évi jel. függ. 6. 189— 213.
Bp. 1944.

— — Rétegtani és szerkezeti tanulmányok Krösmez környékén. Stratigra-
phische und tektonische Untersuchímgen in dér Umgebung von Krösmez
— A Földt. Int. évi jelentései 1941— 42-rl. 321 — 367. Bp. 1945.

— — Az Északkeleti-Kárpátok geológiája. — Geology of the Northeastern
Carpathians. — Földt. Int. Évk. 38. 3—68. Bp. 1947.

— — A sókutatás története Magyarországon 1919— 1944-ig. Jel. a Jöv. Mély-
kutatás Mnk. 16—18. Bp. 1947.

— — A Földtani Intézet szerepe az újjáépítésben. Földt. Ért. 12. 1. f. 7. Bp. 1947.
— — és Strausz L. lásd Strausz L.
Szádeczky-Kardoss E.: A szénkzettan a bányászat szolgálatában. Bány. Koh.

Lapok. 73. 85. Bp. 1940.
— — Antimon- és arzénásványok az ökörmezvidéki flisbl. — Ein Vorkommen

von Antimon- und Arsenmineralien in dér Flyschzone dér Umgebung von
Ökörmez. — Mát. Term. Tud. Ért. 60. 1940. 488— 494.

— — Mineralgenetische Studien an Mármaroser Erzlagerstátten. Mitteilungen d.

Berg. u. Hüt. Abt. d. P. J. Univ. 12. 107—140. Sopron, 1940.
— — Ásványtani vizsgálatok mármarosi ércelfordulásokon. — Mineralogische

Studien an Mármaroser Erzlagerstátten. — Mát. Term. Tud. Ért. 60. 1940.
865-881.

— — A nagvalföldi ártézi vizek ftípusai és azok szintjelz értéke. Bány. Koh.
Lapok. 74. 305. Bp, 1941.

— — A Keszthelyi-hegység és a Hévíz hidrológiájáról. Hidr. Közi. 21. 15— 28.

Bp. 1941.
— — Vorláufiges über den Kristallinitátsgrad des Eruptivgesteine und seine

Beziehungen zr Erzverteilung. Közleménvek, Sopron. 13. 1941. 251 —
272.

— — Erzverteilung und Kristallinitát dér Magmagesteine im innerkarpatischen
Vulkanbogen. — Közlemények, Sopron. 13. 1941. 273— 306.

— — Érceloszlás a Kárpátok vulkánkoszorújában. Bánv. Koh. Lapok. 75.

354-359. Bp. 1942.
— — Stubachitvorkommen aus den Xordostkarpaten. Mitteilungen d. Berg. u.

Hüt. Abt. d. P. J. Univ. 14. 72— 82. Sopron, 1942.
— — Altersverschiedene Durittypen und paláobotanische Entwicklung dér

Geschlechtszellen. Mitteilungen d. Berg. u. Hüt. Abt. d. P. J. Univ. 15.

323-329. Sopron, 1943.
— — Die Selbstentzündlichkeit dér Kohlén in petrographischer Beleuchtung.

Mitteilungen d. Berg. u. Hüt. Abt. d. P. J. Univ. 15. 38— 67. Sopron, 1943.
— — A szenek öngyúlása és mállása kzettani megvilágításban. — Die Selbstent-

zündlichkeit und die Verwitterung dér Kohlén in petrographischer Beleuch-
tung. — Bány. Koh. Lapok. 77. 241. Bp. 1944.

— — A magmatikus kzetek rendszerezésérl és struktúrájáról. — Über Struktur
und Klassifikation dér Eruptivgesteine. — Ann. Mus. Nation. Hung. 37.

1944. 66-78.
— — Új elegyrészek neogénkorú barnaszeneinkbl. Bány. Koh. Lapok. 79. 25.

Bp. 1946.
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Szádeczky-Kardoss E.: Szénkzettani vizsgálatok hazai mioeénkorú barna-
szeneken. Bánv. Koh. Lapok. 80. 139. Bp. 1947.

— — Kohlenpetrographische Untersuchungen an ungarlándischen miozánen
Braunkohlen, insbesonders an denen des Borsoder Beckens. — Közlemények
Sopron. 16. 1944-1947. 176-193.

— — Note on the tectonics and conditions of ore-bearing of alkaline rocks.
Közlemények, Sopron. 16. 1944—1947. 336—341.

— — si folyók a Dunántúlon. Földt. Ért. 6. 119. Bp. 1941.
— — Sopron és a Kisalföld a déleurópai hegyláncok keretében. Földt. Ért. 12.

2. f. 15. Bp. 1947.
— — és Esztó P. stb. lásd Esztó P. /

Szakáll V.: A borsodi szénmedence bányaföldtani problémái. Bány. Koh. Lapok-
77. 273. Bp. 1944.

Szebényi L.: Gánya környékének földtani viszonyai. — Geology of the Gánya-area-
(NE-Carpathians.) — A Földt. Int. 1945. évi jel. függ. 7. 27— 55. Bp. 1946.

— — Sókutatás Magyarországon. Földt. Ért. 12. 3— 4. f. 37. Bp. 1947.
— — Felboltozódások morfológiai viszonyai. Jel. a Jöv. Mélykutatás Mnk.

90-96. Bp. 1947.
— — és Bartkó L.: Lásd Bartkó L. és Szebényi L.

Szelén yi T. és Vogel M.: Nagybányakörnyéki szfaleritek színképanalitikai
vizsgálata. — Spektralanalytische Untersuchungen dér Zinkblenden aus
dér Umgegend von Nagybánya. — Földt. Int. Évk. 35. 2. 1941. 61 — 67.

Szelényi T. és Csajághy G.: Magyar földigázok héliumtartalma. Földt. Int. Évk-
35. 165-176. Bp. 1941.

Szelényi T.: Zr Geochemie des Heliums. Jahrb. d. Ung. Geol. Anst. 35. 115—164.
Bp. 1941.

— — Síkfelület összes sugárzása egy elemi gömbre. — Die von einer elementaren
Kugel aufgenommene Gesamtstrahlung einer Ebene. — Földt. Int. Évk.
36. 302-326. Bp. 1943.

Szentes F.: A felstiszai miocén-medence összefoglaló képe. A Földt. Int. 1942.

évi jel. függ. IV. 2. f. 5—15. Bp. 1942.
— — Elzetes jelentés az 1938—39. évben, a Keszthelyi-hegységben végzett

részletes reambuláló felvételrl. — Vorbericht über die detallierten Reambu-
lationsaufnahmen im Jahre 1938— 39 im Keszthelyer Gebirge. — A Földt.

Int. évi jelentései 1939— 40-rl. 271 — 274. Bp. 1943.
' — — A Salgótarján és Pétervására közötti terület. — Das Gebiet zwischen

Salgótarján und Pétervására. — Magyar tájak földtani leírása. 5. 3— 57.

Bp. 1943.
— — Aszód távolabbi környékének földtani viszonyai. — Die weitere Umgebung

von Aszód. — Magyar tájak földtani leírása. 4. 3—68. Bp. 1943.
— — Ksóképzdés a Kárpátmedencébpn. Jel. a Jöv. Mélykutatás Mnk. 19— 33.

1947.
— — A budapestkörnyéki szénhidrogénkutatások eddigi eredményei. Jel. a Jöv.

Mélykutatás Mnk. 160—166. Bp. 1947.
— — és Szalai T. lásd Szálai T.

Szentpétery Zs.: Piroxenit Szarvaskrl. — Pyroxenit von Szarvask. — Mát.
Terin. Tud. Ért. 59. 1940. 244—259.

— — Über den Pyroxenit von Szarvask (Bükkgebirge, Ungarn). Acta chem.
min. et phys. Szeged. 7. 3. 1940. 165—191.

— — Bükkhegységi Kerekhegy eruptivumai. — Eruptivgesteine des Kerekberges
im Bükkgebirge. — Földt. Közi. 74/75. 1944— 45.

Szepesházi K.: A gömöri Ajnácskö környékének bazaltos kzetei. — Über die

basaltischen Gesteine von Ajnácskö (Kom. Gömör). — Mát. Term. Tud. Ért.

61. 1942. 1028-1070.

Széky P.: A világ egyetlen keservíz-fürdöje. Földt. Ért. 6. 100. Bp. 1941.

Sztrókay K.: A recski ércek ásványos összetétele és genetikai vizsgálata. — Mikros-

kopisclie und genetische Untersuchungen an Érzen von Recsk (Mátrabánya)

in Ungarn. — Mát. Term. Tud. Ért. 59. 1940. 722— 748.
— — Az ékkövek színének nemesítése. Term. Tud. Közi. 73. 1941. 445— 449.

— — A mecsekhegységi magnetit. — Über das Vorkommen des Magnetit im
Mecsekgebirge (Ungarn). — Földt. Közi. 71. 1941. 95—106., 159—160.
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Sztrókay K.: Szulfidos érc-zárvány a gulácsi bazaltban. — Über sulphidischen
.
Einschluss in Basalt des Gulács-Berges im Balaton-Gebiet. — Mát. Term.
Tud. Ért. 60. 1941. 479-487.

— — Über den Wehrlit (Pilsenit). Ann. Mus. Nation. Hung. 39. 1946. 75—103.
— — A nagybányai Kerteszthegy ércásványai. — Über die Erzmineralien des

Kreutzberges (Kereszthegy) bei Nagybánya (Kom. Szatmár). — Mát.
Term. Tud. Ért. 62. 1943. 291 — 323.

— — Érctelepek és „hmér" ásványok. Term. Tud. Közi. Pótf. 76. 1944. 65— 75.
— — Felsbánya színpompás baritkristályai. Term. Tud. Közi. t6. 1944. 152—153.
— — Az aszbeszt. Term. Tud. Közi. 76. 1944. 282— 286.
— — j magyarországi meteorit. Természettudomány 2. 1947. 305—309.
— — és Tokody L. lásd Tokody L.
Szurovy G.: Ásvány-, kzettani megfigyelések a Mátra-hegység déli részébl. —

ISIin. -petr. Beobachtungen am siidlichen Abhang des Mátragebirges in

Ungarn. — Mát. Term. Tud. Ért. 59. 1940. 701 — 721.
— — Irányított fúrások. Bánv. Knh. Lapok. 77. 319. Bp. 1944.
— — Néhány megjegyzés dr. Pávai Vájná Ferenc: „Hogyan és hol keressünk

szénhidrogéneket az Alföldön?" cím cikkéhez. Bány. Koh. Lapok. 80.

88. Bp. 1947.
— — A földgáz mint energiahordozó az olajtelepekben. Bány. Koh. Lapok. 80.

178. Bp. 1947.
— — A nagyalföldi újabb mélyfúrások hidrológiai eredményei. — Hydrological

problems of the Great Hungárián Piain in the light of oil-exploratory
drillings. — Hidr. Közi. 27. 17 — 20., 36. Bp. 1947.

— — Plitvice, a kék tavak vidéke. Földgömb. 10. 401. Bp. 1939.
— — Dalmácia a kék tenger és a fehér hegyek országa. Földgömb. 9. Bp. 1940.
— — Földcsuszamlás a Gulácson. Term. Tud. Közi. 73. 82. Bp. 1941.
— — Olajtermelés. Földgömb. 14. 37. Bp. 1943.
— — Olajmezk háborús védelme. Földgömb. 14. Bp. 1943.
— — Olajtermelés Galíciában. Földgömb. l. 48. Bp. 1944.
— — A Sehmidt hadnagyról elnevezett orosz fúrótorony. Bány. Koh. Lapok.

77. Bp. 1944.
— — Mit tudunk az Alföld vizeirl. Földt. Ért. 12. 1. f. 20. Bp. 1947.

— — Németország kolajtermelése. Földt. Ért. 12. 3— 4. f. 39. Bp. 1947.
— — A magyarországi kolajtermelés várható fejldése. Földrajzi Zsebkönyv.

Bp. 1947.
— — The development of the Hungárián oil production. — Külf. Techn. Szemléje.

1. 6. sz. 12. Bp. 1947.
— — Natural gas as energy carrier in oil plants. — Külf. Techn. Szemléje. 1. 9. sz.

Bp. 1947.
Szcs M.: Kordierit tartalmú zárvány a pilismaróti amfibolandezitben. — Cordierit-

einschlüsse im Amphibol-Andesit aus dér Gegend von Pilismarót. — Földt.

Közi. 70. 1940. 331-338., 375-376.

Tasnádi-Kubacska A.: Régi magyar gyjtk. Földt. Ért. 6. 53. Bp. 1941.
— — A magyar föld kutatóinak emlékezete. Földt. Ért. 8. 42. Bp. 1943.

- — — Jégkorszaki ló átmeszesedett nyelve és agya. Földt. Ért. 9. 50. Bp. 1944.

Tárczy-Hornoch A. és Esztó P. stb. lásd Esztó P.
Telegdi Róth K.: Magyarország bányászata a világháború után. Term. Tud.

Közi. Pótf. 72. 1940. 1—13.
Teleki G.: A Zagorje-fennsík bauxitja. — Dér Bauxit vöm Zagorje-Hochland,

Dalmatien. — Földt. Int. Évk. 35. 1 — 34. Bp. 1940.

— — Adatok a dunántúli paleozoikum tektonikájához. — Daten zr paláozoi-
schen Tektonik des Dunántúl (Transdanubien). — Földt. Közi. 71. 205—
212., 295-296. Bp. 1941.

Tulogdy J.: A cseppkövek keletkezésének gyorsasága. Term. Tud. Közi. 73.
451. Bp. 1941.

Tokody L.: Felsbányái kalkopirit, bournonit és tetraedrit. — Über den Chalko-
Pyrit, Bournonit und Tetraedrit. — Mát. Term. Tud. Ért. 59. 1940. 1023—
1038.

— — Kbevésett legendák. Búvár. 6. 1940. 29— 33.— — A kristályos testek újabb kémiája. Búvár. 6. 1940. 113—118.
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Tokody I.: Visszatért felvidéki bányák. Búvár. 8 . 1940. 281 — 284.
— — Keletmagyarország és Erdély ásványkincsei. Búvár. 6 . 1940. 437— 440.
— — A geokémia újabb eredményei. Term. Tud. Közi. Pótf. 72 . 1940. 194— 204.
— — A cerusszit szerkezete és alakja. — Struktur und Morphologie des Cerussits.

- Mát. Term. Tud. Ért. 60 . 1941. 163-190.
— — Zr Kristallographie einiger ungarisehen Mineralien. Ann. Mus. Kation.

Hung. 34 . 1941. 1-15.
— — Waldemar Christopher Brögger. Földt. Közi. 71 . 1941. 177— 180.
— — Miért ragyög a drágak. Búvár. 7 . 1941. 91 — 93.
— — Kórokozó ásványok. Term. Tud. Közi. 73 . 1941. 236— 239.
— — A piskolt. Búvár. 7 . 1941. 507.
— - „Él“ kristályok. Term. Tud. Közi. 73 . 1941. 480-481.
— — Az ásványok színének kutatása. Term. Tud. Közi. 74 . 1942. 43— 44.
— — Uránásványok fényjelenségei. Term. Tud. Közi. 74 . 1942. 44— 46.
— — Színét változtató ásvány. Búvár. 8 . 1942. 274—275.
— — Lumineszcencia kísérletek. Búvár. 8 . 1942. 394—395.
— — „Nagyapó. “ Búvár. 8 . 1942. 397— 398.
— — és Sztrókay K.: Kristályok növekedése áramló közegben. — Wachstum

dér Kristalle in strömmender Flüsigkeit. — Mát. Term. Tud. Ért. 61 .

1942. 428— 442.
— — A cerusszit lumineszcenciája. — Über die Lumineszenz des Cerussits. —

Mát, Term. Tud. Ért. 61 . 1942. 1116-1130.
— — Kristályóriások. Term. Tud. Közi. 74 . 1942. 370—374.
— — A csillámok ipari alkalmazása. Búvár. 9 . 1943. 66— 67.

— — Eggonit, egy különös sorsú ásvány. Term. Tud. Közi. Pótf. 75 . 1943. 32— 34.

— — A mikanit. Term. Tud. Közi. 75 . 1943. 121 — 122.
— — Új módszer az ásványok korának meghatározására. Term. Tud. Közi. Pótf.

75 . 1943. 109-111.
— — Az aszbeszt és felhasználása. Búvár. 9 . 1943. 420— 423.
— — Szerves anyag elfordulása a meteorokban. Term. Tud. Közi. 75 . 1943.

382-383.
— — Az elemek vándorlása a földkéregben. Term. Tud. Közi. Pótf. 75 . 1943.

199-202.
— — Born Ignác. Magy. Term. Tud. Társ. Évkönyve. 1942. 128—131.
— — Felsbánya ásványai geokémiai szempontból. — Die Mineralien von Fels-

bánva in geochemischer Betrachtung. — Mát. Term. Tud. Ért. 61 . 1942.

— — Az ásványtani kutatások újabb eredményei és irányai. Földt. Ért. 8 . 1943.

109-126. '

,

— — Klaproth Martin Heinrieh. Magy. Term. Tud. Társ. Évk. -1943. 69— 70.

— — Haüy René Just. Magy. Term. Tud. Társ. Évk. 1943. 71 — i3.

— — Groth Paul. Magy. Term. Tud. Társ. Évk. 1943. 78— 81.

— — Újabb nézet a Föld magjának összetételérl. Term. Tud. Közi. Pótf. 75 .

1943. 202.
— — Szabó József. Magy. Term. Tud. Társ. Évk. 1944. 85—88.
— — Újabb kutatási irányok az ásványtanban. Búvár. 10 . 1944. 81 84.

— — Kínai kfaragómvészet. Búvár. 10 . 1944. 261 — 265.

— — Kristálytani vizsgálatok magyarországi, piriteken. Mát. Term. Tud. Közi.

46 . 1. 1944. 1-34.
.. _ , ^ ,— — A monoklin hessitrl. — Über monokline Hessit. — Mát. Term. lúd. Ért.

62 . 1943. 603-608.
— — A magyar nemesopál. Búvár 10 . 1944. 347.
— — Világító kristályok. Term. Tud. Közi. Pótf. 16 . 1944. 138 144.

_ _ Egy geokémiai szabály és alkalmazása. - Eine geokemische Regei und íhre

Anwendung. — Magy. Kémikusok Lapja. 2 . 1947. 1 8., 25 30.

Tömör J.: Az olajmezk vizei és ábrázolásuk gyakorlati felhasználása az olaj

-

bányászatban. — Water analysis diagrams in oil exploration. — Hidr. Közi.

27 . 2-9., 35-36. Bp. 1947.

Tóth G. und Koch S. lásd Koch S. und Tóth G.

Trök Z.: Földtani vizsgálatok a Kelemen- és Görgényi-havasok eruptivuma

keleti és nyugati szegélyén, s a Maros-szorosban. A Földt. Int. 1942. évi

jel. függ. IV. 3. f. 35-48. Bp. 1942.
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Vadász E.: Köszénföldtani tanulmányok. A Föleit. Int. Gyak. Kiadv. 3—121.
Bp. 1940.

— — . Mágnesvask elfordulása a Mecsek-hegységben. Bány. Koh. Lapok.
73. 201. Bp. 1940.

— — Ásványkiválások a tatabányai eocén barnakszénképzdésben. — Mineral-
ausseheidungen in dér Braunkohlenbildung von Tatabánja. Mát. Term.
Tud. Ért. 60. 495-518. Bp. 1941.

— — Eocén kérdések. — Eozán Fragen. Földt. Közi. 72. 151 — 170., 266— 267.
Bp. 1942.

— — Alunit a magyarországi bauxitelfordulásokban. — Alunit in den ungari-
schen Buxitvorkommnissen. Földt. Közi. 72. 1943. 169—179., 241 — 251.

— — Szulfátos ásványképzdés a tokod-ebszömgi barnakszénösszletben. Bány.
Koh. Lapok. 91. 1943. 422-424.

— — Ál-alakú limonitgumók a halimbai eocén mészkben. Földt. Közi. 73.

1943. 491-493.
— — Emlékezzünk Korh Antalra. Földt. Közi. 73. 1 — 10. Bp. 1943.
— — A Dunáltúl karsztvizei. Hidr. Közi. 20. 1941.
— — Szulfátos ásványok a tokodi eocén barnakszén-összletben. Bány. Koh.

Lapok. 76. 1943.
— — A Dunántúl hegyszerkezeti alapvonalai. Dunántúli Tud. Int. Kiadv. 3.

1 — 15. Pécs, 1945.
— — A magyar bauxitelfordulások földtani alkata. — Die geologische Entwi-

ckelung und das Altér dér ungarischen Bauxitvorkommen. A Földt. Int.

Évk. 37. 173-233., 235-286. Bp. 1946.
— — Földtani kutatásaink az újjáépítésben. Bány. Koh. Lapok. 80. 200. Bp.

1947.
— — A beremendi löszcement. Bány. Koh. Lapok. 80. 374. Bp. 1947.
— — Vizer Vilmos emlékezete. Földt. Közi. 74/75. 7— 11. Bp. 1947.
— — A földtani gondolat. Földt. Ért. 6. 114. Bp. 1941.
— — Nemzedékek szerepe a magvar földtani kutatásban. Földt. Ért. 7. 1. Bp.

1942.
— — Szabó József és a hadi földtan. Földt. Ért. 7. 82. Bp. 1942.
— — A magyar hegyszerkezeti szemlélet fejldése. Földt. Ért. 7. 99. Bp. 1942.
— — Lamarck mint geológus. Természettudomány. 1945.

— — Lamarck mint meteorológus. Idjárás. 1946.
— — A földtani megismerés. Természettudomány. 2. 2. Bp. 1947.
— — A magj'ar geológusképzés kérdései. Földt. Ért. 12. 1. f. 4. Bp. 1947.
— — A földtan és slénytan viszonyáról. Földt. Ért. 12. 2. f. 26. Bp. 1947.
— — Égj' különös tudománytörténeti tévedés. Földt. Ért. 12. 3—4. f. 1. Bp. 1947.
— — Egjúptom geológus-szemmel. Természettudomány. 3. 1. Bp. 1948.

Vajk R.: A nehézségmér (graviméter) és a torziós inga alkalmazása a geofizikai

kutatásokban. — Verwendung des Gravimeters und dér Drehwage für

geophysische Schurfungen. Bány. Koh. Lapok. 75. 402— 427. Bp. 1942.
— — Adatok a Dunántúl tektonikájához a geofizikai mérések alapján. —

Beitráge zr Tektonik von Transdanubien auf Grund geophysikalischer
Untersuchungen. Földt. Közi. 73. 17— 38., 195— 200. Bp. 1943.

Varga J.: A sókérdés és kémiai iparunk jövje. Jel. a Jöv. Mélykutatás Mnk.
202-217. Bp. 1947.

Vavrinecz G.: A szaccharóz kristálytani vizsgálata, VIII. — Kristallographische
Untersuchungen dér Saccharose, VIII. Magj’ar chemiai folyóirat. 46. 1940.
83-97.

— — A szaccharóz összefoglaló kristálytana. Magvar chemiai folyóirat. 48. 1942.
61-70., 121-130.

Vendel M.: Elektrische Triaswasserschürfimg in Dorog. Mitteilungen d. Berg. u.

Hüt. Abt. d. P. J. Univ. 13. 38— 45. Sopron, 1941.
— — Szemnagyság-elemzések grafikus ábrázolásáról. Mát. Term. Tud. Ért. 41.

1942. 249-257.
— — Optische Untersuchung eines Nontronits von Passau. Közlemények.

Sopron. 14. 1942. 168—170.
— — Ein Verfahren zr Bestimmung dér Lichtbrechung silikatischer Tonminerale

von Montmorillonit-Nontronittvp. Közlemények. Sopron. 15. 1943.
330-343.
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Vendel M. : Über die Rolle des Hydroniumions in den Sorptionsverháltnissen
silikatischer Tone. Közlemények. Sopron. 15. 1943. 344—354.

— — A kzetek üvegtartalmának kvantitatív mérésérl. — Über die Bestimmung
des Glasgehaltes dér Gesteine. Mát. Term. Tud. Ért. 62. 1943. 249— 268.— — Studien aus dér jungen karpatischen Metalprovinz. I. Teil. Közlemények.
Sopron. 16. 1944—1947. 194-319.

— — Einiges über des Eintauchvermögen des Hydroniumions in silikatischen
Tonmineralien und die Hydratation desselben. Közlemények, Sopron.
16. 1944-1947. 320-323.

— — Sopron. Földt. Ért. 12. 1947. 4—15.
— — Összefüggések a Kárpát-hegyrendszer magmatikus származású fiatal

arany-, ezüst- és rokon (szulfidos) ércesedései és magmái közt. Bány.
Koh. Lapok. 80. 289. Bp. 1947.

— — és Esztó P. stb. lásd Esztó P .

Vendl A.: Az ogradinai nefelinszienit. — Dér Nqphelinsyenit von Ogradina
Mát. Term. Tud. Ért. 61. 1942. 1071-1086.

— — és Papp F.: Válogatott fejezetek a geológiából. A mérnöki továbbképz
intézetek kiadvánai. 1942. 1 — 68.

— — A kzetek pusztulása és megvédése. Term. Tud. Közi. 75. 1943. 9— 20.— — Zsigmondy Vilmos 75 éve kezdte meg a városligeti artézikút fúrását
Hidr. Közi. 24. 67-72. Bp. 1944.

— — Budapest gyógyforrásai közös védterületének tervezete. Hidr. Közi
24. 1-41. Bp. ‘1944.

— — Alföldi kutak betongyrinek gyors elpusztulása. Term. Tud. Közi. 72
208. Bp. 1940.

— — Száz éve. Földt. Ért. 12. 2. f. 1. Bp. 1947.
— — és Mauritz B. lásd Mauritz B.
Vermes M.: Üjabb vizsgálatok a kristályok szerkezetérl. Term. Tud. Közi. 75.

1943. 129-137.

Vigh F.: Az esztergomi szénmedence hidrológiai viszonyai és a vízveszély elleni
védekezés módozatai. Bány. Koh. Lapok. 77. 215. Bp. 1944.

Vigh G.: A Gerecse-hegység északnyugati részének földtani és slénytani viszonyai.
— Die geologischen und paláontologischen Verháltnisse des Gerecse-
Gebirges. Földt. Közi. 73. 301 — 360., 537 — 551. Bp. 1943.

— — Óriás állatok világa. Földt. Ért. 7. 54. Bp. 1942.

Vigh Gy.: Die VerliLltnisse des Wasserversorgung dér Stadt Szekszárd. Zeitschr. f.

Hydr. 22. 384-403. Bp. 1942.
— — A földtan szerepe a városok vízellátásában. Hidr. Közi. 22. 145—176.
Vitális S.: Földtani megfigyelések a salgótarjáni szénmedencében. — Geologische

Be obachtungen im Kohlenbecken von Salgótarján. Földt. Közi. 70. 12— 22.,

61-64. Bp. 1940.

— — A víz kutatása és bányászata. Bány. Koh. Lapok. 74. 69. Bp. 1941.
— — A selypi cukorgyár artézikútja. Hidr. Közi. 21. 36— 41. Bp. 1941.
— — Újabb hidrológiai adatok Salgótarján környékérl. II. rész. Hidr. Közi. 21.

29-35. Bp. 1941.
— — Egy magyar falu ivóvízellátása. — Die Trinkwasserversorgimg eines

ungarischen Dorfes. Hidr. Közi. 22. 323— 334., 408— 412. Bp. 1942.
— — A nagybányai vízkutató fúrás. Hidr. Közi. 23. 126—134. Bp. 1944.
— — Hidrogeológiai adatok Mátraverebély— Szúpatak— Kisterenye környé-

kérl. Hidr. Közi. 23. 147—159. Bp. 1944.
Vitális I.: A bauxit és alumínium. Term. Tud. Közi. 72. 1940. 129— 135.
— — A visszatért magyar- és erdélyországi részek arany- és ezüsttermelése.

Term. Tud. Közi. 72. 1940. 447-450.
— — Die Koh]envorkommen dér rückgegliederten ostungarischen und sieben-

bürgischen Landesteile. Mitteilungen d. Berg u. Hüt. Abt. d. P. J. Univ.
12. 85-106. Sopron, 1940.

— — Az Eötvös Loránd-iéle torziós ingamérések és a szénkutatás. Mát. Term.
Tud. Ért. 59. 260-273. Bp. 1940.

— — Die Messungen mit dér Eötvös’schen Drehwaage und die Kohlenforschung.

Mitteilungen d. Berg u. Hüt. Abt. d. P. J. Univ. 12. 73— 84. Sopron, 1940.
— — A visszatért Felvidék és Kárpátalja szénelfordulásai. Bány. Koh. Lapok.

73. 21. Bp. 1940.
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Vitális I.: Néhány félreismert fosszilis szénelfordulásról. Bánv. Koh. Lapok. 73.

161. Bp. 1940.

— — Rozlozsnik rál emlékezete. — Nachruf auf P. Rozlozsnilc. Földt. Közi. 71.

1-15., 56-58. Bp. 1941.
— — Welche Bezeiehnung ist zu gebrauehen: „pontisch", oder ,,pannonisch“?

Mitteilungen d. Berg. u. Hüt. Abt. d. P. J. Univ. 13. 136—142. Sopron,
1941.

— — Die Gefáhrdung des Lignitbergbaues am Mátra-Fusse durch das aufstei-

gende Wasser. Mitteilungen d. Berg. u. Hüt. Abt. d. P. J. Univ. 13. 143— 161.

Sopron, 1941.
— — Felszálló víz okozta veszély a mátraalji lignitbányászatban. — Die Gefáhr-

dung des Lignitbergbaues am Mátra-Fusse durch das aufsteigende Wasser.
Mát. Term. Tud. Ért. 60. 816—836. Bp. 1941.

— — A visszatért magvar és erdélyi részek szénelfordulásai. Bány. Koh. Lapok.
74. 50. Bp. 1941.

— — A „pontusi“, vagy ,,pannóniai“ elnevezést használjuk-e? A Földt. Int.

1942. évi jel. függ. IV. 2. f. 33— 37. Bp. 1942.
— — Über ungarische Braunkohlen von auffallend hohem Heitzwert. Mitteilungen

d. Berg. u. Hüt. Abt. d. P. J. Univ. 14. 171 — 181. Sopron, 1942.
— — A recens notidanusok és a fosszilis Notidanus primigenius AG. fogazata,

f tekintettel a mátraszöllsi miocénkori notidanus-fogakra. — Die Záhne
dér rezenten Notidanus-Arten und des fossilen Notidanus primigenius AG.
mit besonderer Rücksicht auf die miozánen Notidanus-Záhne von Mátra-
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