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A geológus Lóczy Lajos

Születésének 100 éves évfordulója alkalmával tartott eladás

'1- E L E C I) Mi () T II KARÓ L Y

„Nem többé idegen tájékok bbájos újdonságainak fölfedezéseire,

hanem hazám földjének tanulmányozására és leírására szolgáljanak
e tapasztalatok/* Ezekkel a szavakkal zárta le az aradmegyei Pauli-
son 1889 augusztus 1- napján, 40 éves korában Lóczy Lajos a kínai

Széchenyi-expedieió földtani eredményeit magába foglaló, több mint
400 oldalra terjed munkáját, életének talán legnagyobb müvét.

Ezt a célkitzését híven követte életének további folyása.

Páratlan szellemi képességei és a züidchi megyetemen Escher
von dér Linth, majd Heim Albert iskolájában, a Svájci Alpokban
szerzett kitn földtani szakképzettsége voltak azok az alapok,
amelyeken tudományos munkássága megindult. Nehány évet töltött

el a budapesti Nemzeti IMúzeumbau, hol fleg annak slénytani
anyagával foglalkozott, de már 1877 végén, 28 éves korában hajóra
szállt Triesztben, mint a Keletázsiába tartó Széchenyi-expedieió
geológusa. Úgyszólván gondolkodás nélkül, örömmel vállalkozott

arra a rendkívül felelsségteljes feladatra, hogy Ázsia alig isméid
belsejének bonyolódott és sok tekintetben sajátos földtani felépíté-

sérl kilométerek ezrein át tartó, sokszor embertelenül fáradságos és
veszedelmes vándorlásokban szerzett átnézetes megismerés és futó-

lagos gyjtések alapján olyan földtani összefoglalást adjon, mely
a tudományos megismerést nagy lépéssel elre vigye.

Minden tekintetben teljes eredménnyel tette le életének ezt a
legnehezebb vizsgáját. A 2V2 évig tartó belsázsiai expedíció folya-

mán csakhamar igazolódott, hogy Lóczy tudományos felkészültsége
alapos, személyes tulajdonságai, éles esze, agilitása és szervezképes-
sége mellett pedig fiatal kora dacára egyénisége is teljesen kifor-

rott s így csakhamar vált az expedíció középpontjáA'á. Csaknem
20 esztend telt el kínai anyagának feldolgozásával, mert a földtani

monográfia megjelenését követen az slénytani anyag más szak-
emberek bevonását is igénybe vev rendszertani és rétegtani ismer-
tetése a Széchenyi-monografia harmadik kötetében csak 1897'beu
jelenhetett meg.

A magára vállalt feladatot tehát maradék nélkül elvégezte.

Belsöázsiai munkájában az abban felhalmozott rengeteg anyag pon-
tos regisztrálásán kívül — öt elssorban jellemz módon — minden-
felé meglátszanak az átfogó, összesít megismerések és gondolatok.

A nyugatkínai hegyláncolatokban Lóczy mutatta ki elször
középs devonkorú tengeri üledékek jelenlétét és pedig a közép-
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európaira emlékeztet kifejldésben. De kimutatta továbbá a Kuen
Lün láncolatoktól északra fekv hegységekben egészen a Góbi siva-

tagig nagy elterjedésben a köszéntartalmú felsökarbon képzdést is

olyan tengeri faunák közbeiktatódásával, melyek az oroszországi
kifejldés felé mutatnak. A Kuen-Lün hegS^láncolattól délre elterül
felskarbon tenger üledékképzdése megszakítás nélkül* átnyúlt a
permbe, st a Lóczy által Datengnál fölfedezett középs triász tengeri

fauna tanúsága szerint még a középs triászba is.

A belsöázsiai munkában már a nagy Lóczy széles látóköre bon-
takozik ki és mikor az átrevideált német kiadás is megjelent, müvét
a nagy nyugati nemzetek tudományos élete is a legnagyobb elisme-
réssel fogadta. Az elismerés látható jelei voltak késbb a francia
akadémia Csiba csev-díja és a londoni Royal Geographical Society
tiszteleti tagsága.

Már fiskolai neveltetésével, de különösen kínai 'eredményeinek
feldolgozásával kapcsolatban összeköttetésbe került számos külföldi

kitn szakemberrel, így Heini Albertén kívül a bécsi Suess Edével
és különösen a nagy kínakptató Richthofennel.

A belsöázsiai monográfia J.ezárásakor • tett fogadalmát híven
megtartotta, életének további folyását teljes egészében a hazai föld

tudományos kutatásának szentelte, de mindég szem eltt tartotta azt

az expedícióján szerzett megismerését, hogy a könyvbl szerzett

tudás mellett milyen nagy jelentség tájak kialakulásának és bels
szerkezetének szemléleténél a minél szélesebb kör személyes tapasz-
talat és hivatottakkal folytatott személyes eszmecserék. Ahol csak
tehette, felkereste a világ legkülönbözbb tájait, résztvett a leg-

különbözbb nemzetközi kongresszusokon, értekezleteken, valamint
személyes tudományos megbeszéléseken. Kiterjedt levelezésben
állott a külföld legnagyobb szaktudósaival — sajnos, hogy ez a
levelezési anyag, belle tanulságos megismerést merítend, nem áll

ma rendelkezésre. Egyetemi tanár korában tanítványait is úgyszól-
ván évenként vezette a megszokottnál nagyobb lélekzeL kirándulá-
sokra, így a Kaukázusba, Oroszországon keresztül Finnországba, a

Svájci Alpokba, az olaszországi vulkánok vidékére-

Ez a széles látókör, személyes tapasztalatokon nyugvó szem-
lélet jellemzi Lóczy egész munkásságát, ez emeli öt ki korabeli
hazai kitn szaktársai sorából.

Ö a Kárpátok hegjdáncában a svájci Alpok egymásra tolódott

takaróredözetének csak nagyon szerény, miniatr mását láthatta, a

hazai bazalt és andezitkupokon a jávai Merapi, az ola zországi \ml-

k-ánok morfológiai jellegeit iparkodott rekonstruálni. A Keleti Alpok
magyar nyúlványaiban kibukkanó ids zöld eruptivumok felöl, az
Irottkö tetejérl pillantása keletnek, a Hegyes Drócsa paleozoos
bázisos eruptív vonulatai felé szállt, lelki szemei a kett között kap-
csolatot kerestek. Mint a magyar földtani intézet gyermekcipben
járó fiatal geológusát 1913 nyarán meglátogatott az ellenrz igaz-

gató Lóczy Lajos. A Királyhágó környékét elborító kavicstakarón
álltunk: ez a kavicstakaró messze elterpeszkedik úgy észak felé, a
Rézhegység északi lejtjén, mint nyugat felé, a Sebes Körös völ-

gyébe utólag leszakadt árokban és srn beiktatódik mindkét irány-
ban nemcsak a pannoni, de a szármáti medenceüledékek sorozatába
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IS. Lóczy pár szóval világította meg, de azonnal érthetvé tette
ennek a terjedelmes törmelékkúpnak a keletkezési módját, mely a
sziarmáti szárazföldi idszakban indult meg a Bihar hegységcsoi>ort
fell annak északi oldalára és halmozta itt fel egyebek között a
Vlegyászáról származó idolit-dacit kavicsok tömegeit is úgy, amint
ö azt a belsöázsiai nagy lefolyástalan medencék peremein sokkal
hatalmasabb méretekben látta.

A magyar föld felépítésére vonatkozó nagyszabású összefoglaló
megismerések Lóczy hazai tárg^m mimkáiban csakhamar feltnnek
és késbb mind világosabb, kikristályosodottabb formában vissza-
visszatéimck.

Mikor az egy csapással tekintéllyé vált Lóczy belsázsiai útjáról
hazájába visszatért, úgj^ érezte, hogy a magjmr földtani tudomány
az szélesebb látókör szemlélete mögött visszamaradt — ezzel a
megisméréssel kellett beleilleszkednie a hazai tudományos életbe.

A magyar föld kutatásának els évtizedeirl — mai szemmel
néz\*e — úgyszólván csodálatosnak tekinthet teljesítményeket
könyvelhetünk el. Az abszolutizmus ideje alatt a bécsi földtani inté-

zet tagjai végeztek az ország egyes részeiben, különösen az Északi
Kárpátokban átnézetes földtani felvételt, 1867-tl kezdve ennek a

munkának Magyarországra es részét az újonnan felállított magyar
állami földtani intézet vette át részben személyekben is, mert pl.

Böckh János magyarországi felvételét a Cserhát és Bükk hegységek-
ben 1864-tl kezdve még mint a bécsi földtani intézet munkatársa
végezte.

Kisszámri, de kitn volt az az iittör gárda, mely a magyar
földtani intézet munkáját elindította: Hantken Miksa az els igaz-

gató, Hofmann Károly, Böckh János, Telegdi Eoth Lajos, Pávay-
Vajna Elek, egy-két fiskolai tanár. Szabó József, Koch Antal. Rész-

ben külföldön tanultak, közülök több bányamérnök volt. De egy-

veret, közös lelkesedéssel és munkaszeretettel ös.szekapesolt, fegyel-

mezett kis társaság volt ez, mely a bécsi iskola nyomán és 1881-tl
kezdve egy ers egyéniség, Böckh János igazgatása alatt bámula-
tosan rövid id alatt a magyar föld részletes megismerését hatal-

mas lépéssel vitte elre. A Dunántúl és különösen Budapest kör-
nyéke, a Déli Bakony és Mecsek hegységek és egyes részleteiben

a Déli Kárpátok és a Bihar hegységcsoport megismerésének alap-

jait ez a pionír munka sok tekintetben oly pontossággal és ibszle-

tességgel rakta le, hogy azon azóta sem kellett sokat változtatni.

Ennek a mimkának látható eredményei a nagyrészben kiadott, de
részben még ma is csak kéziratban elfekv részletes földtani térké-

pek, a földtani intézet kiadványaiban és egyéb helyeken is meg-
jelent kimerít rétegtaui és slénytani leírások és a földtani intézet

miizeumában fölhalmozott dokuineniumok, a fölvételekbl ered
gyjtés hatalmas anyaga. Szolid matéria, biztos alapok ezek, de a

földtani intézet évi jelentéseinek és évkönyvének ezekben az évek-

ben megjelent köteteiben, a földtani leírásokban földfejldéstörté-
neti, vagy hegységszerkezeti összefoglaló gondolatokat általában
hiába keresünk — talán még nem is volt elég tágkör az alap, talán
nem is érkezett még el az ideje a magyar föld messzemen szintézi-

sének.



A világotjárt Lóczy megszokta a nagy vonalakban való gondol-
kodást, törekvés'ét a keretek közé szorított részletmnnka nem elégí-

tette ki- A Nemzeti Miizenmból 18S3-ban a Földtani Intézetbe lépett

át és nagy ambícióval fogott szkebb hazája, a Hegyes Drócsa hegy-
ség földtani tanulmányozásához, de igazában nem érezte magát
otthon a szigorúan a térképlapok határai közé szorított földtani

intézeti munkában. Már 1885-ben a megyetemre tette át székhelyét,
hol rendkívüli tanárként a földtant adta el. Ebben az idben úgy-
szólván minden idejét a kínai monográfia anyagának a feldolgozása
foglalta el. '

Az 1889-es év, a kínai földtani monográfia megjelenésének évt>

súlyos dilemma elé állította Lóczy Lajost: a budapesti tudomány
egyetem meghívta egyetemes földrajzi tanszékére és ö ezt a meg-
hívást végül is elfogadta. Lóczj-nak errl a lépésérl Cholnoky Jen
a Földrajzi Közlemények 1920. évi kötetében. Lóczyról írott meg
emlékezésében úgy nyilatkozik, hogy az Lóczyra „alighanem végze
lesen elhibázott“ volt. Ö maga 20 évvel késbb, 1909-ben, a földtani

intézet igazgatói székét elfoglaló beköszöntjében sorsának e dönt
fordiilatára a következ szavakkal tér ki: „Választott szakom mve-
lésében az a 20 év, amelyet az egyetem földrajzi tanszékén eltöltöt-

tem, nagyon is korlátozott. Én nem vágyódtam az egyetemi föld-

rajzi tanszékre, st rajta voltam, hogy a megyetemen maradjak a
földtan tanárául. De oly nagy többséggel hívott meg a bölcsészet-

tudományi kar Hunfah-y' János megüresedett földrajzi tanszékére,
olyan eresen elémbe állíttatott egy szép és jelentséggel teli feladat

teljesítése: a tudományos földrajz felvirágoztatása, hogy a kitüntet
meghívást hajlamom ellenére hálával kellett elfogadnom."

Abban a döntésében, mellyel az egyetem földrajzi tanszékét
elfoglalta, kétségtelenül elssorban az a kilátás vezette, hogy saját

tanszékén sokkal önállóbb önrendelkezéssel mködhet, mint a

megyetem kötött tanmenetében és az ottani bizonyos tekintetben
függ helyzetében. Ebben nem is csalódott, az egyetemen a maga
teljes függetlenségében bontakozhatott ki szervez tehetsége- egy
hazánkban új tudományág, a természeti földrajz megteremtésében
és kiépítésében. Az öt ainiyira jellemz lázas ütemben szervezeti és

alkotott: a réginél hasonlíthatatlanul izmosabb és nagyobb tekin-

tél>úí Földrajzi Társaságot, Balalonbizottságot és mozgatta meg bél-

és külföldi tudományos munkatársak egész sorát. Mégis életének
ebben a legjobb 20 esztendejében ~ 40-töl 60 éves koráig — munkás-
ságában eredend geológus elhivatottságának egyrészt háttérbe kel-

lett szorulni, másrészt pedig ez a hajlam mégis — egyoldalúan —
érvényesült ama széleskör tudományszak számos részletének rová-
sára, melynek hazánkban vezéréül szegdött.

Lóczy egyetemes földrajzi katedráján — arra beállított szem-
léletével — elsösoi'ban csak geomorfológiát mvelt és tanított, a táj

kialakulása pedig a föld történetének messze évmilliókba vissza-

men múltjában gyökerezik, hol alappilléreit, valamint kialakulá-

sának stílusát egyedül a földtani kutatás fáradságos módszereivel
lehet csak megközelíteni. Maga Lóczy 1912. évi földtani intézeti igaz-

gatói jelentésében ers szavakkal kel ki azok ellen a „modern
geomorfológnsok" ellen, akik ..kevés geológiai, még kevesebb paleon-



tülóyiai elötanuluuVmiyal, de annál több kepzelöielietséggel, nehány
napi kirándulás után egész hegycsoportok, néhány heti utazás után
pedig több 1000 Km- terület kaotikus hegyvidéknek paleogeografiá-
ját képesek behízelg fantáziával és élvezetes olvasmányokban
élénkbe adni.“

Egyetemi tanszékével líj feladatot is vállalt, szakembereket kel-

lett nevelnie- Nem rendelkezett ékes eladóképességgel, egyetemi
eladásai csapongó gondolatmenetébl sokszor hiányzott a rendsze-
resség, sok ltját, egyénit adott, gyakran többet, mint amennyit kezd
megemészteni képes. Tanítványai nem annyira az eladásain, mint
inkább a vele közvetlen érintkezésben, megbeszéléseken, kirándulá-
sokon ismerték meg hatalmas tárgyi tudását és átfogó gondolatait,

melyeket önzetlenül, két kézzel szórt mindenki felé, akiben tehet-

séget, lelkesedést látott. Jól elindított tanítványok nttek föl mel-
lette, azoknak legnagyobb része azonban az hatása alatt a földtan

mvelését választotta.
lí)09-ben hívták meg az állami földtani intézet igazgatói szé-

kébe. „Két kézzel ragadtam meg az alkalmat a kedvemhez való
munkához azzal a reménnyel, hogy tapasztalataim egy jó részét

még sem viszem magammal a sírba és annyi sok évi munkám nem
megy veszendbe. Hatvan esztendmmel azonban már csökken er-
ben indulok új feladataim mezejére." — írja az igazgatói tisztséget

elfoglaló beköszöntjében.

Valóban, a hazai föld megismercsében és ismertetésében mun-
kásságának ez az utolsó évtizede volt a leggyümölcsözbb. A föld-

tani intézet tudományos programmjának megvalósítása egy új,

magasan járó — szinte forradalminak nevezhet — szellem irányí-

tásával széles keretekben indult meg, de az eredmények teljes kibon-
takozására nem volt eleg.end az az egy évtized, melynek nyugodt
munkamenetét az els világháború is ei’sen befolyásolta.

Lóczy elgondolása szakított az addigi földtani felvételi rend-

szerrel. A magyar föld egyes heg^'szerkezeti egységeinek monogra-
fikus feldolgozását indította el, egy-egy egység bejárását egy, vagy
nehány együttdolgozó szakemberre bízta, de az egész munka legfel-

sbb irányítását magának tartotta fenn és itt fáradhatatlannak
bizonyult. Minden egyes munkán rajtatartotta a kezét, munkatársait
sorra és gyakran fölkereste künn a terepen, megbeszélt, gondolato-
kat adott, irányított: sok kéz és egyetlen fej végezte a magyar föld
részletes megismerésének merészen kibontakozó feladatát. A föld-

tani intézetet új tagokkal bvítette ki, igénybe vett bels és küls
munkatársakat és külföldrl hozzá ajánlott fiatal erket is. A már
i'égebben fölvett egységeket is korszeren reambuláltatta és hajtotta
azoknak az alapvetömonografiáknak az elkészültét, melyek a magyar
föld eljövend nagy szintézisének alaiipillérei legyenek.

A már régebben feldolgozott Buda-Pilisi hegységhez csatlakozó
Gerecse, Vértes, Bakony hegységek és a Borsodi Bükkhegység rész-

letes fölvételét úgyszólván egyidejleg indította meg, valamint a
Mecsek hegység térképének reambulációját és monografikus feldol-
gozását is. Ezt az utóbbi nehéz feladatot egjk sok reményre jogo-
sító bels munkatársára bízta. Szorgalmazta a Déli Kárpátokban
végzett régi felvétel egységes szempontokból való összefoglalását és
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személyes 'kapcsolatot hozott létre az ott dolgozó magyar és a hatá-
ron túl mköd román geológusok között. Ebbl a munkából azon-
ban az ott életük javát eltöltött régi munkaerk sorra kidltek.
Nagyszabású programmpontja Amit a Bihar hegységcsoport mono-
grafikus feldolgozásának terve, ezzel intézetének legjobb tagjait
bízta meg. Ide kapcsolódott be fokozott mértékben saját teAmkeny-
sége is, hiszen ebbe a feladatkörbe tartozott ifjúkori els témája, a
Hegyes Drócsa földtani feldolgozása- Egy-két munkatárs jutott a
Keleti Kárpátokba is. Sajátmaga külön feladatának, a Balaton
Bizottság széleskör tanulmányamak keretében a Balatonfehudék
legrészletesebb földtani felvételét tartotta fenn.

Hogy az Alpok és a Dinarák csatlakozásából a Dunántúli
Középhegység felé tartó kiágazások összefüggései tisztázhatók legye-

nek, politikai Amnalon kieszközölte, hogy Horvát-SzlaArnnország föld-

'"tani fehmtele — horvát geológusok közremködéséA’el — szintén
bekapcsoltassék a magyar földtani intézet munkájába.

Végül 1913-ban megindulhatott a nagy összefogó terv egyik leg-

fontosabb része, az Északi Kárpátok 10 évre terAmzett újrafelvétele

is. Errl a AÜdékrl a 40—50 éA'Aml azeltt, a bécsi földtani intézet

által készített átnézetes felvételek állottak csupán rendelkezésre,
holott a Kárpátmedence földtani fejldéstörténetét összefoglalni

kÍAmnó szintézisben — mindég ez a A’égs cél lebegett Lóczy szemei
eltt — a Kárpátok koszorújának kialakulása ok és okozatban össze-

függ, elengedhetetlen tartozék. Az akkor új takaróredelmélet dön-
gette a kaimkat és Uhlig legutolsó Kárpát-szintézise, mely még a
Dunántúli Középhegységet is délrl elretolódott takaróredként
ábrázolta, nyÜAmnA'aló és részletesen megcáfolandó túlzásnak
látszott.

A Feh'idék újrafelvételének nehéz feladatára azonban nehány
küls munkatárs közremködésén kÍAÚil az els éAdjen már csak a
földtani intézeti tagoknak a rendes felvételi idn túl teljesítend
munkakészsége állott rendelkezésre. A fehüdéki feh'étel 1913-ban
megindult, nehány éAÜg — most már külön erre a feladatra kijelölt

nehány munkaerÖAml — még tengdött, de bár figyelemreméltó kez-

deti eredménnyel járt, kényszerségbl hamarosan A-égetért.

Ez az itt csak dióhéjban eladott hatalmas, jól átgondolt, egy-
séges munkaprogramm túlméretezettnek bizonyult. Ezzel tisztában

Amit maga Lóczy is és 1915. óa'í igazgatói jelentésében, mikor már
egészsége sem A’olt kifogástalan, azt az óhaját fejezi ki, Autjha a föld-

tani intézet szellemi A-ezetését majdan olyan keretben adhatná át

utódának, mint ahogyan azt maga elé tzte — sajnos, az események
másként alakultak.

1916-ban, mikor az ú. n, központi hatalmak Jugoszlávia leg-

nagyobb részét megszí'illAm tartották, Lóczy még egy utolsó, nehéz

feladatra vállalkozott, a még csak kevéssé ismert és sokban félre-

ismert nyugatszerhiai hegj'AÚdék átnézetes földtani fclA'ételére. Ez
még önfeláldozóbb A'állalkozás Amit a belsázsiai expcdiciónál is,

hisz az akkori szía’ós, kitartó fiatalember helyett most egy ersen
megviselt szerA’^ezet, de töretlen energiájú, a 70. életéA’óhez közel-

járó öregember Amtte kezébe a kalapácsot.



317

Élete második nagy mvének, a Balaton-monograíiának meg-
jelenését még megérte, a Lóczy szerkesztette 1:800.000 méret
Magyarország földtani térképe 1922-ben, valamint nyugatszerbia
munkája 1924-ben, már csak halála után jelenhetett meg.

Azt az összefogó földfejlödéstörténeti és hegységszerkezeti képet,
amely a magyar föld szemléleténél eléje tárult és a részletmunkában
mind jobban tökéletesedett, Lóczy nagyszámú írásaiban elszórtan,
részben többször megismétldve találjuk meg- Talán legjobban
összefogja ezt a képet az az inkább népszer írásnak szánt közle-
mény, mely a .Magyar szentkorona országainak földrajzi, társada-
lomtudományi és közgazdasági leírása" cím 1918-ban megjelent
füzet Lóczy tollából származó, „Magj'arország földtani szerkezete"
cím bevezetéseként jelent meg.

Megemlékezésem túl nagy terjedelmet öltene, ha csak akár-
milyen röviden is megpróbálnám Lóczy írásaiból részletesen kihá-
mozni mindazt, ami átfogó, új gondolat. Ilyen annak felismerése,

hogy a Bihar-hegységcsoportot délen félkörbe fogó Erdélyi Érces-

hegység a küls kárpáti vonulattal összehasonlítható flisöv-termé-

szetü és hogy benne a pregosaui hegységképzödés nyoma, közelebb-
rl a gyrt és szíriekkel tarkázott idsebb krétaképzdés fölött a

gosaui fácies felsökréta rétegek viszonylagos zavartalan települése
mutatható ki. Ilyen annak megállapítása, hogy az erdélyi és dunán-
túli óharmadkori tengermedeucék egymástól elkülönült régiók vol-

tak, ilyen a Dunántiili Középhegységet elborító alsómiocén-szarmáti
korú kavicstakaró egységes, származásában is tisztázott felismerése
és még egész sox*a olyan részletmegfigyeléseknek, melyek ma már
közkinecsé váltak.

A nyugatszerbiai vándorlásaiban szerzett megismerés egészí-

tette ki teljessé Lóczynak a magyar föld kialakulására vonatkozó
elgondolását, azért ezzel az átfogó kérdéssel szerbiai posthumus
munkájában foglalkozik talán a legrészletesebben. Föleleveníti
Mojsisovics 1879-ben közzétett „keleti szárazulat"-gondolatát és

ehliez csatlakozó eladásában nagy vonásokban vázolja a magyár
föld területén a paleozoikum óta végbement tengeri és szárazföldi

üledíkképzdés menetét és mikéntjét. A Keleti Alpok középs övé-
ben, közelebbrl a Kami Alpokban és a Bacherben keresi a nyugat-
szerbiai paleozoos vonulatoknak az Alföld és Dunántúl legnagyobb-
részt besüllyedt régióján túl következ folytatását. A takaróredö-
elmélet legszélsségesebb csapongása idején fogamzott meg Lóczy
fejében a Keleti Alpokban gyökerez, a magyar föld területén a

mélybe szakadva és a Balkánon folytatódva elterpeszked, a Kárpá-
tok és a Dinai'ák redzdéseivel szemben merev, ellenálló teimészetü,
raagyar-jugoszláv-Rhodope kiterjedés masszívum gondolata. Ez az

a fogalom, amelyet Tisia-tömb, közbens hegység, középs tömeg
elnevezéssel ma már minden az alpi hegj^ségláncolatok szerkezeti

szintézisével foglalkozó gondolatmenet elfogad.

Lóczy életének végs szakaszán következtek be az 1919. évi for-

radalmi események. 1919. május 14-én a Földtani Társulat ülést tar-

tott, mely ülésnek tárgya a földtani intézet és a magyar földtani
kutatás reformja volt. Lóczy Lajos izig-vérig demokratikus gondol-
kodására mi sem jellemzbb, mint felszólalásában kifejezett az a
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reménye, hogy a i'orradaloni nyomán valóra válik az ö régi ideája:
egészséges nemzetközi berendezkedés, ahol megsznik minden
viszály és torzsalkodás s országhatár. Az nagyszabású, szárnya-^
szegett tudományos programmjának újraéledésérl álmodott. Csak-
nem pontosan egy é\"\*el azután szemét örökre lehúnyta.

Ha születésének lOO ik évfordulóján Lóczy Lajos pályafutásán
végigtekintünk, az a tanulság áll elttünk, hogy lehet valaki tehet-
ség, látókör, szervezképesség és munkabírás tekintetében valamely
nagyszabású tudományos feladatra akármennyire is elhivatott, egy
emberélet messzeuéz tervek teljes megoldására legtöbbnyire túl

N rövid: ezt csak egymásra következ nemzedékek vállvetett, egyetért
munkaközössége valósíthatja meg. Lóczy Lajosnak ebben a tekin-

tetben még életében kifejezett óhaja nem válhatott valóra. Halála
után az ország állapotában mélyreható változások következtek be,

nem íigy. ahogyan azt ö elképzelte- L^tódai srn váltották egymást,
új, idszer feladatok a földtani intézet munkásságát más, fleg
gyakorlati irányokba terelték.

De el kell következni annak az idnek, amely Lóczy nagyszabású
tudományos elgondolásait, ha talán bizonyos módosítá.sokkal is, de
újra programmba veszi, mert gyakorlati földtani kérdések megoldá-
sának alapja nem lehet más, mint a minél szélesebb kör és minél
alaposabb, de egységes tudományos megismerés azon az úton.

amelyen Lóczy vezetésével annak idején elindult.

Louis Lóczy le géologue

(Extráit dn disconrs de Charles Telegdi-Roth prononcé á la

Société Géologiqne de Hongrie dans la séance commémorative dn
centenaire de la naissance de Lonis Lóczy.)

„Que désormais ces expériences servent á l’étude et á la

description de la térré de ma patrie et non plus á la découverte des

nonvautés charmantes des contrées étrangéres.” C’est aves eesmots
qne Louis Lóczy termiua són grand onvrage renfermant les résultats

géologiqnes de Texpédition Széchenyi en Chine. Le conrs nltérienr

de sa vie a snivi fidélement ce chemin.

Lóczy a fait ses étndes en Snisse chez Escher von dér Liuth et

Albert Heim. A Tágé de 28 ans il est parti ponr la grande expédition
chinoise, dönt il est retourné avec un si riche matériel que són
élaboration a exigé presque vingt ans de travail. C’est eiisuite qn’il

s’est adóimé á rétnde de la térré hongroise- Són oeuvre entier est

caractérisé pár nne vne large, reposant sur des observatious person-

elles, c’est cela qui l’éléve au-dessus de ses collégnes émineuts
contemporains. Les premieres déeades dei ses recherches snr la térré

hongroise témoignent d’une aetivité presque miraculense. C’est cette

aetivité que Louis Lóczy a ponrsuiAÚ avec d’excellents lúsnltats.

En 1889 il a obtenn la ehaire de géographie nniverselle de
rUniversité de Budapest et en 1909 il devint directenr de l’Institnt



(léülogiquo de Hongrie. C'est cotte deriére décade de sou activité

(jui a porté le pliis de fruits sur le terrain de la recounaissance el

la deseription de la térré hongroise. La réalisation du programúié
seientifiqiie de IMnstitut Géologique fut inauguré pár lui daus mi
esprit nouveau, ti grande envergure, pour ainsi dire róvolutionuaire,
mais pour la réalisation eompléte des résultats cette décade, doni
l’activité a été fortement influeneée jiar la premiere guerre mondiale.
n’a pás été suffisante.

Lóezy a romini avee le systéme dönt s’est servi rinstitul

(íéologique pour ses levées. 11 a inauguré l’étude moiiograpliique des
uuités structurales du pays montagneux. Seis collaborateurs ont eu
pour táelie l’étude du terrain, mais il s’est réservé la direction

sui>réme du travail enticr. II a eu sa main sur ohaque oeuvre, il a

souvent viisité dans le terrain ses collaborateurs qu’il dirigeia eu
diseutant leurs observations et en leur communiquant ses idées.

La levée géologique á grande échelle des montagnes de la Serbie
oeeidentale a été uue entreprise exigeant beaucoup de fatique. Cette
étude lui a iiermis de compléter ses idées sur l’évolutiou de la teio'e

hongroise et c’est pourquoi il traite cette question de synthése avee
beaucoup de détail daus són oeuvre posthume sur la Serbie.

Lóezy a bien mérité de la Science en publiant la monograpliie
du lac Balaton. 11 a pu voir rachévement de cette oeuvre, mais la

carte géologique de la Hongrie a réchelle de 1:900,000 qu’il a rédigé
u’a été publiée qu’aprés sa mórt, en 1922.

Le meilleur résumé que Lóezy a donné de ses idées sur la

geuése et la tectonique de la Hongrie a: paru eu 1918 dans une étude
destinée plutót au gros public. C’est aussi de lui que provieut Tidée
du massif, nmmé Tisia, moutague ou masse intermédiaire, accepté
aujourd’bui pár toutes les théories conceruaut la synthése tectonique
des chaiues alpiues.

En évoquant sa carriéve uous apercevous cette vérité que la vie
humaine est généralement trop courte pour la réalisation eompléte
des grands projets. qui ne peuvent étre achevés que pár la collabo-

ration harmonique de plusieurs générations. II résulte clairemeut
de són oeuvre que la hasé de la solutiou des questious de la géologie
IH’actique ne peut paséti-e autre que la recouaissance scientifique la

l)lus large et la plus fondée. partant d’uu point de vue unifié, comme
l’a moHtré Louis Lóezy.
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Lóczv Lajos helye a magyar földrajzban

P R I N C Z GYULA

A szegedi egyetean díszterméneJc árkádjai alatt a magyar földuajz-

aak három vezércsillaga foglal helyet, nagyjaink képmásainak hosszií

során. A három vezércsillag mindegyike a földrajz egjonással szom-
szédos, más munkaterületére veti fényét. Krösi-Csoma Sándor
tumbája az ismeretlen országok felfedezéseii'e, Hunfalvy János komor
mellszobra az országoik enciklopédikus leirására., mint a földrajz
egyes ágazataira, illetve feladataira emlékeztetnek. A harmadik.
Lóczy Lajos mellszobra, kezében egy amimouites köbeiével ugyan
inkább a geológust jelzi, de emlékeztet az oknyomozó, a föld
felszín kialakulástörténetét kutató és eiTC a kutatásra tájrajzot
épít tudományos földrajzra is, Hunfalvy János szobrának talap-

zatára vésték a dicsít szavakat: ,.A tudományos földrajz megalapí-
tója”. Tehát nem Lóczy kapta ezt a vésetet. holott a közfelfogás
Lóczyt ruházta fel ezzel a büszke címmel. Ha a tudományos földrajz
hazai megalapításának történetébe kívánunk betekinteni, akkor
fömesterként kétségkívül mindenkor Lóczy Lajos alakja fog elénk
állaui. így tudja ezt a tudománytörtóaet itt és a Föld minden tudoniá-
nyokat mvel országában is, mert Lóczy Lajos nevét a földrajz-

tudomány bekebelezett tagjaként írják fel a külvilágban mindenütt-

Ügy érzem, hogy a szegedi három szobormben némi homályos
kifejezést nyert a magyár földrajztudomány egész testi jellege, idoma
és benne szeívi hibája, betegsége Ls, de vele Lóczy Lajos életrajza is.

Sajátságos, szinte tudománytöi-téneti tréfaként hat, hogy Lóczy
I.<ajo3 mindig csak trte, talán szívesen is trte, hogy a magyar
geográfia vitán felül legels képviseljének tartsák, — de magát
sohasem érezte ennek. Mi. öregek, akik abban a szerencsében része-

.sültünk, hogy ennek a nagy szellemnek, nagyszer tudósnak és

embernek kö^’etlen közeléten hosszú éveket tölthettünk, szkebb
körbeli kedves vagy kevésbbé kedvelt tanítványai lehettünk, már
annak idején, a Mester életében ezt bségesen megvitattuk, saját

pályánkon, célkitzéseinkben, munkálkodásunkban igen sokszor gát-

lásként éreztük.

Most, száz esztendvel a Mester születése után, csaknem hanuinc
esztendvel halála után, a magyar földrajz még mindig érzi- s még
bizonyosan sokáig fogja érezni ennek a bels ellenimondásnak káros
hatásait. A Mester elhagyta az öt követni akaró és érte rajongó
tanítványait, akik így szétszéledtek és sokan eltévelyedtek.

Nem követek el kegyeletsértést, ha ezt ezen általam nagyon is

ünnepélyesnek érzett alkalommal megemlítem. A földrajz és földtan

tartalmának hazai értelmezéséhez ez ugyanis szorosan hozzátartozik.

Nem kegyelet.sértés ez, mert a tanítványoknak joguk vau mesteídik
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eiulékkövénél siránkozni azon, mert az elhagyta ket már életében.

De azért sem, mert magam elé képzelvén a Mestert, hallani vélem
hangját: „így van, de nem én, hanem a korombeli kultúi*i)olitika

okozta ezt“. Lóczi Lajos szerette és maga ellen ki is hívta, szívesen
vette a ki'itikát.

De Lóczy Lajos még sem keVülhette el, hogy akarata ellenére
is a magyar földrajz legnagyobb történelmi alakja legyen. A magyar
földrajzi társasággal a kapcsolatot ö maga kereste. Még zürichi egye-
temi hallgató korában, amint a társaság megalakulásáról hallott,

rögtön tagul jelentkezett. Bár mérncknek készült. Viszont a geoló-

giához vonzódott, amit bizonyít az isi, ihogy résztvett Escher és Heim
alpi kutatásaiban.

A magyar tndománytörténelem tanulságos lapjai azok, melyek
kiváló tudósaink életfolyását tárják fel. Lóczy mérnökként jött vissza
hazájába de a Nemzeti Múzeum ásványtári segédöreként, mint
paleontológus kezdte pályafutását. Szabad idejében az aradi hegye-
ket kutatva elevenítette fel Zürich földtani tanulságait. Eredményei-
vel a földtani társulathoz jött és a Földtani Közlönyben cikkei nénm-
Uil is megjelelitek. Lóczynak isikolázott szemmel irt cikkei feltntek
és felhívták Suess figyelmét. Ez volt az elhatározó pont Lóczy
pályafutásán.

Széchenyi Béla a nemzet szolgálatában atyjának példáját akar-
ván követni, középázsiai, st kifejezetten tibeti expedíciót tervezett,

és amint ez akkor nálunk mindenben kötelez volt, Béc-hl kért
tanácsot. Suess felhívta figyelmét Lóczyra. Ha szemünk elé vonul-
tatjuk a korabeli magyar tudósokat, akik fizikai és tudományos
képességeikkel a kutatóulazók szerepének betöltésére alkalmasnak
mutatkoztak, bizonyára nem találjuk Lóczyt versenytársak nélkül.
Hiszen Lóczy épenúgy nem készüLhetett fel exotikus kutatóutazá-
sokra, amint hogy feudális úrvadászainkon kívül senki sem gondol-
hatott erre. Ami Suess ajánlatán túl Lóczy számára megszerezte
Széchenyi választását, az saját lelkesedése, feltétel nélkül való vállal-

kozása és magabízása volt. A múlt század második felében sok mcg-
lélemlítö hír járt a belsázsiai expedíciók sorsáról. Széchenyi Bélá-
ról egyébként azt is beszélték, hogy felesége halála óta maga sem
tördik sokat az életével. Komor tépeldései között keresett tartalmat
életének. Az ilyen hajó fedélzetére nem szoktak tolongani az emberek.
De az az id a tudományos felfedezutazások nagy százada volt.

A nemzeti vetélkedés egyik jelensége volt az évrl-évre felszerelt
e'^’pedíciók. Tibet titokzatcssága különösen csábított. Ami ma az
olimpiász, olyanféle vetélkedés voH akkor a felfedez utazásoké-
Akárhányszor nyilvános pénzgyüjtés által szerezték meg az ilyen
vállalkozásokhoz az anyagi alapot. Lóczy, ha erre tudományos érte-

lemben felkészülve nem is volt. lelkesedéssel és bátorsággal vállalko-
zott. Olyan le’kesedéssel, melvnek erejét apró ügyekben is, mi még
az öregkorában is megcsodáltuk. Ez a lelkesedés és tudománvszere-
tet kénesifhet'e egyedül arra, hogy a szokottan ggös, de a megszoíkott-
uál szeszélyesebb gróf mellett mindvégig hen kitartott.

Az explorátori vállalkozás irányt szobatt Lóczy pályáján. A poli-

hisztoros széles érdekldés és tapogatódzás már korábban jellemezte,
amit újságcikkek, ismertetések tanúsítanak. Az exotikus explorátor
feladata mindig sokrét. Kínában jól érvényesült Lóczy széles szem-



lelete, szárnyaló, de mindig fegyelmezett képzelete. Útvonalának
hosszában a* fáradságos adatgyjt munkát szorgalmasan elvégezte,
de éles megfigyeléssel magába szedett minden feltnt és jellegzetest.

A Széclienyi-expedició tervei és célkitzései áltail nagyobb hírre
tett szert, mint valóban megtett útja és felfedezéseivel. A fúr
számára kell pénz és minden hatalmi támogatás készen állott, bár
Tibetbe még sem jutott el. De amikor az expedíció hatalmas, négy-
kötetes mvében Lóery munkássága eredményeit kitálalta, kitnt,
hogy az expedíció sikerének oroszlánrésze is Lóczyé. A földrajzi
társaságok és orgánumaik elismerése és figyelme egyszerre Lóczy
Felé fordult. Lóczyból, az eddig jelentéktelen, fiatal geológusból egy-
szerre nagy felfedezutazó és geográfus lett.

Innen kezddik Lóczy tudományos pályafutásának, st életének
is, bels hasadása. Vele együtt a magyar földrajztudománynak sze-

mélyéhez kötött és általa tágított hasadása is. Hunfalvy János, a

a Ritter-féle összehasonlítónak nevezett országleírás kényel-
mes mvelésében már nem tartott lépést a földrajz új kimé-
lylésével, az oknyomozó, fejldéstörténeti módszer alkalma-
zásával, a földrajzi társaság pedig polihisztorok és tiiristák színtere

lett. Éles ellentét keletkezett tudományos köreinlí azon részével,

amely látta a földrajz cégére mögött dolgozó nagyszer explorátorok
népszerségét a külföldön, s hasonló munkálkodást várt a földrajz

liazai irányításától is. Lóczy tele zsákkal, nagyszer eredményekkel
jött haza és a legkiválóbb magyar explorátorként ismerték el. Nem
csoda, ha a magyar tudománycs földrajz megteremtését sokan tle
várták.

Lóczy egyelre visszatért segédrnek a múzeumi ásványtárába,
majd osztálygeológus lett a földtani intézetben. Hazajövetele után
hat évvel a geológiának rendkívüli tanára lett a megyetemen. Akkori
írásait szemlélve, azt kell látnunk, hogy páratlan szorgalommal
tanulmányozza Kína leíró-földrajzi irodalmát, enciklopédikus ország-

ismertetit, történelmét és néprajzát. Hatalmas kötetben megíria

Kína általános földrajzát, értekezéseket ír, eladásokat tart útjairól.

Hindez olyan terjedelm tevékenység, mely méreteiben felülmúlja
akkori geológusi munkáját. Ez az ostromlás a földrajz kapujában
nea: arra vall, hogy Lóczy a magyar földrajztudomány^ kormányosi
szerepére törekedett? Maga ezt mindig tagadta. Tegyük fel, hogy
nem törekedett a földrajz tanszékére, ahová tágas hazai kör és nem
kevésbé nemzetközi közvélemény ültetni kívánta.

így rejtélyesnek látszik, hogy mi vonzotta Lóczyt a geológiához,

holott egész pályafutásán mindvégig a legnagyobb sikert, a leg-

nagyobb elismerést és megbecsülést a földrajztudomány adta neki

és az elismerést és megbecsülést maga is mindvégig a földi’ajz

kertjében kereste. Még pedig tevékenyen kereste, ha nem is mélyült
el feladataiba, ha ezt meglehetsen felszínen tette is. iMa már igazán

nem kell elhallgatnunk, hogy földrajzi tevékenységében Kínája nem
sokkal mélyebben szántott, mint Hunfalvy Egyetemes földrajza, .>öt

közvetlenül halála eltt megjelent hazai földrajzának szerkesztje-

ként éppen olj’an enciklopédikusnak mutatkozott, mint harminc év

eltti eldei. Csaknem tíz évvel azután, hogy földrajzi tanszékéi fel-

cserélte a földtani intézet igazgatóságával, vállalkozott a magyar



í'öldrajz kiadíisára. E m olyan lett, hogy tovább ködösítette a lokl-

rajztmlomáuy feladatáról általánosan vallott hazai nézeteket.
Nem feladatom itt, hogy Lóczy életútját ennél részletesebben

vázoljam. Ezen az ünnepélyes ülésen inkább az a feladatunk, hogy
most már negyedszázados távlatból, egy új világban lemérjük azt

a nyereséget, melyet ez a kétségen kívül nagy emberünk tudomá-
nyunknak, mveltségünknek adott. Lemérjük úgy, hogy mi maradt
belle tanulságul népi demokráciánk mveldéspolitikája számára.

Az álmodozó, kicsinyes, magánérdekek és érvényesülések korá-
ban Lóczy a lendületes, haladó, szervez tudós volt. Nagy tudomá-
nyos tekintélye mellett ezért követte, sokszor rajongott érte a fiatal

kutatók csapata. Lóczynak fájt az a lanyhaság, közöny, céltudat-
hiány, ami a földrajz keretét jellemezte szemben azzal a valóban
magasszínt tevékenységgel, mely a hazai földtani kutatást mellette
annyira kiemelte. Ha szíve a földtant kereste is, amit az is bizonyít,
hogy minden komoly kutatáseredményével a földtani társulat magas-
színvonalú szaküléseire ment, Kínából hazaérkezése pillanatától
kezdve ostromolta a földrajz táborát a haladásért. A richthofeni
oknyomozó tájkutatást kívánta és követelte a földrajz központjába.
A Földtani Értesít-ben a földrajz és földtan kapcsolatáról érteke-
zett. A felcsepered geográfusok vezére lett a földrajzi társaságban,
ahol Vámbéry Árminnal szemben csakhamar elfoglalta az elnöki
széket is. Hunfalvy János 1899-ben elhalálozván, megürült tanszékére
tanítványai mellzésével a geológus Lóczyt ültették, akik a föld-

rajznak a tudományszakok családjában egyszerre nagy tekintélyt
szerzett. Nagy része volt ebben sok neves külföldi tudós elismerésé-
nek. akikkel nemcsak szokatlanul élénk levelezést folytatott, de
baráti kapcsolatban is volt. Mint a földrajzi társaság elnöke, évtize-
deken át résztvett, elnökölt csaknem minden földrajzi kongresszuson.
De maga minden ízében geológus maradt.

Mi tette tehát mégis naggyá a földrajztudomány történetében?
Elsösorl)an kínai utazásainak eredményei, fáraclhatalan adat-
gyjtése és megfigyelései, melyekkel hatalmasan kiegészítette Richt-
hofen, Przseváiszkij világhírre emelkedett felfedezéseit. Általuk
Lóczy a legkiválóbb explorátorok sorába került, s akinek nevét Bels-
ázsia térképei örökítették meg.

Magyar vonatkozásban Lóczy kétségkívül mai napig legels
tudományos explorátorunk, s ezáltal a magyar mveltség képvisele-
tében több, mint az a rang. melyet geológiai vagy hazai kutatásai-
val általában elért. A felfedezöutazások legkiválóbb hseinek egyike
, magyar világbajnoka az Amundsenig és Hedinig terjedt sorban.

De amikor ezt ma. hetven év távlatából elismerjük, nem hagy-
hatjuk megemlítés nélkül akkori tudománvpolitikánk irányítóinak
közönyét, ahogyan ezt tudomásul vették. Nyilvánvaló, hogy itthon
Lóczy kutatóutazói munkájának jielentségét nemzetközi vonatikozá-
saiban nem ismerték fel. Nem tudták felfogni, hogy mit jelentenek
a Világ szemében kis nemzeteknek nagy utazói. Nem vették észre,

Iicgy abban a vetélkedésben, melyben Belsázisia feltárásának érdeké-
ben a nagy nemzetek, élen az orosszal, résztvettek, a Széclienyi-

expedíció milyen elkel helyet nyert, s hogy ez mit jelentett, és

ennek fokozása mit jelenthetett volna abban a korszakban, amikor
állami létünk, fiatal mveltségünk a. Világ szemében kiváló polgárai-
nak teljesítményei által juthatott kifejezésre.
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Lóczy ezzel az egyetlen utazással befejezni volt kénytelen explo-
rátöri szereplését, holott egész egyénisége, rátermettsége nemcsak
alkalmas volt arra, hogy Riehthofen, Przseválszkij, Kozloi' és a többi
nagy orosz utazó, valamint Hédin és Stein egyenrangú társa lehes-

sen. Ezt be is bizonyította.
Lóczy hazai nagyságát nem földrajzi, hanem földtani kutatásai

építették. Az elbb elmondottaktól kitnik, hogy ezt ö maga is így
akarta. Egész életében a löldtan palotájába vágyott, ott is dolgozott.

A földrajz saját érdekeit áldozta lel, s önzetlenül mindenét rendelke-
zésére adta, hogy ezt tehesse. Méreteiben legnagyobb mve az egész
világ elismerését kiváltott Balaton-monográfiája elkészült, csak
éppen a földrajzi rész maradt hiányos benne, a pompás részletesség-
gel kidolgozott földtani kötete mellett. Földrajzi tanszékébl csaknem
földtanit alakított, aminek visszahatása lett az, hogy ez a tanszék
utána év' izedre kiesett a földrajztudomány keretébl. Nagyszer
szervezképességét azonban a magyar löld kutatására fördítván.

'

ebben is halhatatlan érdemeket szerzett.
;

Lóczy a földrajz tanszékét rögtön felcserélte a földtani intézettel, «

amint tehette. Ez a szokatlan lépése talán soha be nem hozható |

csapása lett a földrajznak. A földrajztudománynak Bostontól Moszk- 1

váig mindenütt kikristályosodásának korszakában itthon éppen Lóczy J

élen álló tevékenységének szemléletében homályosodott el a földraiz-
j

tudomá nyilak feladata, tartalma, célkitzése és szerepe. Lóczy, mint í

els íöldrajzi tanszékünk professzora és földrajzti társaságunk elnöke
a közvélemény eltt nagy geológusként jelent meg, ha pedig föld-

|
rajzi kiadványokat szerkesztett, irányított, mint az 1918. évi ország-
leírást, akkor a régen túlhaladott enciklopédikus ábrázolás került

j(

ki a keze alól. Ebben az országleírásban persze az általa írt alaktani i
fejezet földrajzi irodalmunknak is valóságos örökfény gyöngye.

|Nagy emberek kési megítélése nemcsak a hódolat kifejezéseit ^
váltja ki. hanem a tudomány egyik-másik gyermekének sajnálko- f
zását is. hogv a nagy tudós szellemi kincseinek gazdag tárházából *

reá kisebb örökrész jutott, mint testvérének.
|

Ez a sajnálkozíis azonban csipetnyit sem vesz el abból a kegye- i

letes hálából, melyet Lóczy Lajos szellemével szemben érez. ’

A magyar földrajztudomány büszke arra, hogy vállát tarthatta í

a híd alatt, melyen Lóczy Lajos bement a magyar tudomány halba-
. |

tatlanjai közé. j-

Talán szokatlan ma, a népi demókráeia keretében a mai politiká- >

tói és politikai hitvallásunktól ha nem is mindig távolálló, de ebben j

a maga idejében közvetlenül élszerepet nem vállalt vagy nem nyert

tudósnak ünneplése. Amikor ezt tesszük, úgv tanúságot adunk arról ^
hogy a népi demokrácia távolról sem veti félre a múlt igazi értékeit. II

Mintánk ebben is a Szovjetunió. A szovjet kultúra ma egymás után 11

adja új és a réginél is díszesebb kiadásban a nép kezébe a maga II

nagy explorá torainak, Szjevercovnak, Kozlovnak félszáz év el ti úti

jelentéseit. Mi most büszkén állítjuk a nagv orosz kutatóknak l
Szemjonovtól Obrucsevig terjedt hosszú sorába a mi legnagyobb Ij

explorátcrunknak, Lóczy Lajosnak alakját is. Ö is ugyanannak a
||

világrésznek ugyanolyan éi'demes kutatója volt, mint ezek a nagy H
oroszok. Álljon tehát melléjük a Belsázsia felfedezinek Pantheon- 9
jóba- s bizton hisszük, hogy ott orosz szelkmtársai szívesen fogadják 9
körükben.



Lajos Lóczy le géographe

Lfe 4 uoveinbre ]949. l:i Science 4umgroise a lété le ceiitiéine anniver-
saire de la uaisíance de Lajos Lóczy, fondateur de la séosraphie ,scien-

tifique hoDgroise.
Panni les énidits séog-raphes hoiigTois, Lajos Lóczy s‘cst distinqiié

pár ses mctlhodes de rcdiérches techiiiques. á írencoutre de '1‘é’an ronian-
tiqiie de Sándor Krösi-Csouia eit des travaiix complexes (>t encyclo-
pédiquos de János HnnfalvA'?.

L‘im])ortanco scieutifiqne des travanx de Lajos Lóczy est encore
bien angnientéc pár le fait qii‘il ólait nn anssi excelleut géologiie qu'il

n‘éfcait savant góo^raphe; ainsi il a pn approfondir dn point de vne
géologique ses recberches spécifiíinenient géographiqnes concerna.nt les

(Aanses de la fonnation de l’écorce terrestre. II a aiiisi ajonté nn rayiO'ii

imporíant á ses travanx scientifiqnes.
Lajos Lóczy a comniencé ^Sla carriére sciejitifiqne coinme géologuc.

étant einployó á la isection de ininerolog’io dn Mnsée NaitionjaL Pendanl
SOS ótiides nniversitaires en Snisse il a participé anx reolierohes de
Esciher et de Heini daus les Alpes; en Hongrie, il avait commencé -se®

reciherches géologiqnes pár ses étiules des particularités géologiques des
niontis d'Ai-ad. Pár sc^ écrits i)nbliés dans le périodique . Földtani Köz-
l€-ny“ (. Bulletin géoiogiqne“). il a attiré snr Ini l'intérét non senlement
dn incndo scieutifiqne en Hongrie tant qn’ü rétranger mais siudout
Tattention dn savant viennois Sness, dönt Untérét bienveülant était

finalement d‘nne iuflnence décisive snr la foi-raalion de 'la carriére
scientifique de Lóczy.

Cal- c'était Sness qui avait attiré snr ce jenné -avant excelient
l'‘attention de Béla Széchenyi, explorateur d‘Asie; lainsi novus voyons
La’os Lóczy i;armi les m&mbres de rexpédition mémorable de Béla
Széchenyi au Tibet. Qnoiqne cette expéditiou n‘ait jamais réiissi á
atteindre le Tibet Lócz^^ a recueiUi d‘ol)servatious si préciouseLs snr la

géograpliie de la Chiue que le monde scientifique a nóanmoius escompté
oetíe expéditiou comme ml snccés. Lóczy a acqnit nn grand renom
partout a rétranger.

Reutré, il devient géoiognc á ITnstitnt Géologique ponr étre iiouimé
pi-cfessenr extraordiuaire^ de géologie á 1‘École Po'ytechnique de Buda-
pest. Cependaiit, són inlérét scieutifiqne reste encore attiré pár són grand
voyase en Chine. De longues launées de travail vont étre coir-acrées á
1‘étnde de la géographie deseriptive. de riiistoire et de rellhuologie
ehiuoise; le résultat de ees étnde® est -on pnissant . Géographie générale
de la Ohine“.

A rencontre de la iiiéthode uicyclopédiqne empioyiée pár Hnnfalvy.
Lóczy a sonligné riinportancc scieutifiqne des niéthodes et de® rccher-
ohes de Richthofen; daus ses conférences et ses pnblicatious, il n‘a pás
oessé d‘attirer l‘attention des savants Iiongrois snr le fait que la seience
góographique ne ponvnit étre hien conipléte sans dés examens géolo-
giques compiémentaires.

Sons peu, sa tlhéorie scientifique. avait été adoptée pár la Société
Géographique et pár rÜniversité. II a été óin président de la Société.
contre 1‘autre caudidat Ármin Vámbéry. et aprés la mórt de János Hnn-
falvy, il a oecnpé la chaire de géographie a Í‘Université eu 1889.

Le monde scientifique étrauger a beiaucou]) estimé les travanx de
Lajos Lóczy. II était en correspondiance fréqnente avec bon nombre
d‘exoellents savants, et comme président de la Société Géographique il a
participé á tons les congrés géog’raphiques. L‘estime dn monde scien-

tifique s‘est manifestée á són égard en le nommant á plnsieurs reprises
président de congrés internationaux.
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Aujourd'hui, quand les évéuemeuts eii Cliiue mettent l‘AsLe ceutrale

et orientale au centre de Fintérét politique international, les recher-
ohes de Lóczy en Ohine et leurs résultats sont particuliérement siguifioa-
tifs; ils s‘ajoutent dignement aux résultats de^s recherohes de Eioht-
hofen. de Trzseválszkij, de Kozlov et de Sven Hédin.

[Extráit du discours de Gyula Prinz prononcé a la Société, Géolo-
gique de Hongrie dans la séanee eomiuémorative du eentenaire de la

naissianee de La.ios Lóezy-1

/
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A Dunántúl régionális geofizikája*

S(HK1FKI{ VIKTOi; líS KANTÁS K A I! () KY

I. A NEHÉZSÉGI EKÖ REGIONÁLIS ANOMÁLIÁI.

Ha a i'égi, nagyobb köziépliibájú, Sterneck-fóle méi'ések eredmlé-
uyeitl eltekhitiiuk, iigy Oltay Károly,

a

dunántúli relntív inga-
állomások eredményei alapján szerkesztett gravitációs anomália-
térképét (1. áibra) tekintlietjiik az els oly térképnek, mely tájékozó-
•dást nyújt a Dunántúl régionális gravitációs anomáliáiról.

Ezen térkép fjellegzetessége egy, a Dunántúlt a Keszthelyi hegA'-
ségtl a Dunazitgig DNy-ÉK irányban átszel pozitív anomália,
melyet úgy ÉNy-on, mint DK-en egy-egy depre.ssziós zóna határol.
Ezen depressziós zónáktól úg>' Ny-ra, mint K-re azután újabb pozitÍÁ'

anomáliák láthatók. A közölt anomáliák Rouguer eljárása szerint
a tenger szintjére redukált értékek.

Ezirtáu Vajk RauR közölt egy geofizikai mérések alapján szer-

kesztett tektonikai vázlatot, melyen a torziósingamérések eredmé-
nyeire támaszkodva kijelölte a nagyobb gravitációs depressziós-zónák
tengelyeit, melyek természetesen egyezést mutatnak az Oltay-féle
térkép depressziós zónáival. Ezenkívül változatosan körÁ’onalazta és

ismertette a Magyar-Amerikai Olajipar R. T. által felmért lokális

gravitációs szerkezeteket, az egyes, mágneses módszerrel megállapí-
tott Amlkáni intruziókkal együtt (2. ábra).

1942-hen tette közzé a Nemzetközi Geodéziai Szövetség Izoszta-

tikus Intézete L. Tanni^ kitn munkáját a Kárpátok zónájának
izosztatikus szerkezetérl, melyben anomália térképet közöl és fog-

lalkozik a Dunántúllal is.

Tanni ezen munkáját Scheffer Viktor behatóan ismertette a

Magyarhoni Földtani Társulat 1945 december 5-i szakülésén tartott.

;
...Az északi Appenninek és az északkeleti Kárpátok régionális szer-

kezeti Ászonyai a geofizikai kutatások eredményeinek tükiében‘‘
cím eladásában.

Ugyancsak a Nemzetközi Izosztatikus Intézet kiadásában jelent

meg ezután P. E. Holopainen® munkája, mely a Keleti Alpok és a
szom.szédos dunántiili vidék nyugati ré.szének izo.sztatikus anonnáliái-
val foglalkozik.

Tanúi és Holopainen térképeit jelen értekezésünkben azért nem
közöljük, mivel Facsinay László’ 1948-ban eg>' lijabb izosztatikus
anomália térképet adott ki, melv részben a fenti két szerz szerkesz-
tési alapul Á-ett dunántúli észlelési anyagának modern graviméterrel
végzett újramárésébl, részben pedig újabb állomások izo.sztatiku-
san korrigált eredményei közbeiktatásával szerkesztetett (3. ábra).

Facsinay izosztatikus anomáliatérképét Oltay Rouguer ano-
máliatérképével összehasonlítva megállapíthatjuk, liogA’ azok között

* Eladták a Magyarhoni Földtani Társulat 1949 április '20-i ás november
19-én tartott szakiilé.-ein.



lényeges eltérés sem az anomáliák nagysága, sem azok elrendezése
szempcntjából ninesen. A Dunántiílt DNy-ról ÉK felé kettéosztó
pozitív anomália viszonylagos nagysága mindkét térképen kb. 20

milJigal.

A Mecsek hegység zónájában mutatkozik ugyan eltérés a két

téi’kép között, amennyiben az izosztátikus anomáliák térképén ott

egy viszonylagosan 20 milligal nagyságú maximum jelentkezik. Ez
azonban annalc tnlajdouítliató, hogy Facsinay a terület jellemzésére
Oltaynál több állomást használt, fel.

Mit jelent az izosztatikns anomáliák egyezése a Bonguer ano-
máliákkal?

Az izosztázia jelensége általában csak a. földkéreg bizonyos
részein, pl. magas hegységekben, mély tengereken, vulkánikus zónák-
ban játszik jelents szerepet. Ilyen területeken az izosztatikus kor-
rekció lényegében változtatja meg a Bonguer anomáliák által nyúj-
tott gravitációs képet, amennyiben hegység felett általában letora-

pílja vagy eltünteti az e belyeken általában észlelhet nagy negatív
Bonguer anomáliákat.

A dunántúli dombos vidéken ily értelemben vett, nagy izoszta-
tikus anomáliák már eleve sem voltak várhatók.

A földkéreg felszínén elhelyezked, különböz srség rétegek
által létrehozott gravitációs hatás, az ú. n. felszíni hatás nagysága
50 milligalt is elérhet, úgy hogy az izosztatikns gyakorlatban álta-
lában csak az ezen értéket meghaladó ancmáliák játszanak jelent-
sebb szerepet. Amint az izosztatikus anomáliák téi'képébl láthatjuk,
a Dunántiil izosztatikus anomáliái ezen határérték alatt vannak.

A Bonguer anomáliák által a Bakony területén jelzett, felszíni

hatásokból ered tömegtöbblet ugyanoly mértékben jelentkezik az
izosztatikus anomáliák térképén is.

Hogy az izosztatikus egyensúlyi állapot létrejöhessen, az izo-
sztatikns anomáliák által jelzett tömegtöbbletek területeinek általá-
ban a körnj'ezetükböz viszonyítva süHyedniök kell. Amint azoul>an
a kvetkezkben Iá* ni fogjuk, a Dunántúlon ennek éppen az ellen-
kezje állapítható meg. ^lieltt ezen jelenség magyarázatára, térnénk
át, vizsgáljuk sorra a üiinántól nagytektonikájának azokat az ele-

meit, melyeket a geofizikai vizsgálatok ezideig eredményezni
tudtak.

Elször is vizsgáljuk meg, hogy a Dunáiitiil földtani felépítésé-
nek mely kzetei jutnak elssorban kifejezésre a gravitáció^ anomá-
liaképbcn.

A Dunántúl szerkezetére vonatkozó földtani ismereteinket leg-

utóbb Vadász Elemér* „A Dunántúl hegyszerkezeti alapvonalai"
cím munkájában foglalta össze. Ha az 1947-ben készült, „A Magyar
medence földtani szerkezeti vázliata" cím térképén Mtüntotett
diinántnli mezozoos vonulatokat (4. ábra) összehasonlítjuk úgy a
Bonguer anomáliák, mint az izosztatikns anomáliák térképévol.
megállapíthatjuk, hogy a Dunántúl gravitációs képe elssorban a
3uezozoos vonulatok hatását tükibzi vissza.

Amint a késbbiekben látni fogjuk, ez nemcsak régiooiális

viszonylatban áll fenn, hanem az egyes lokális szerkezetek geofizikai
indikációinak vizsgálatánál is megállapítható. Kiástályos kzetek és

mezoos mószkösszletekböl álló földtani felépítés esetébmi a gravitá-

ciós képben elssorban a mezoos rétegek hatása jelentkezik.
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A kristályos vonulatok í?ravitációs hatása átry a Bouguer, mint
az izosxtati'kus anomáliákban legtöbbször csak mint másodlagos
hatás jut órwnyro. Pl. a Velencei beigy'ség és az ettl délkeletre
fekv kristiUyos tömegek, valamint a Baranyai Szigethegység ÉK-i,
kristályos része, csak másodlagos kiöblösödéseket okoznak a mezo-
zoikus mészkövek által okozott elsdleges anomáliákon. Ahol azon-
ban mezozoos vonulatok nincsenek, mint pl. a Diinántúl Ny-i
részén ott természetesen elssorban a kristályos alapbegj’ség vonula-
tai szabják meg a gravitációs izoanomál-vonalak menetét.

Az a jelenség, hogy a Dunántúl régionális gravitációs képében
elssorban a. mezozoos mészkövek hatása jut érvényre, logikusnak
mondható. A kristályos palák és mezozoos mészkövek srségei
nagyjából azonos értékek, azonban a mezozoikum nagyrésze a fel-

színen van, a fiatalabb üledékes kzetek takarója alatt pedig általá-

ban magasabban fekszik a kristályos kzeteknél, így az általa oko-
zott nGf.iézségier-rendellenesség is nagyobb az elbbiek által oko-
zottnál.

II. A FOLDMÁGNESSÉG RÉGIONÁLIS ANOMÁLIÁI.

Az 5. ábrában bemutatott, „A földmágnesség vertikális inten-
zitásának anomáliái a Dunántúlon és a Kisalföldön“ cím térkép,
10 év megfeszített munkájának az eredménye.

Az 1934—1944 években a European Gas and Electric Co. és a
késbbi Magyar-Amerikai Olajipari R. T. dimántiíli szénhidrogén-
kuta'ásai keretében Scheffer Viktor, Kántás Károly és Kretzoi
Miklós 16.089 dunántiíli állomáson határozták meg a földmágnesség
vertikális intenzitásának az anomáliáit.

A különböz mérések eredményeit az 1948. év augusztusálban
Oslo-bán megtartott, az International Union of Geodesy and Geo-
])hysics nemzetközi konferenciájára felterjesztett magyaroi*szági
jelentés számára, azon célból dolgoztuk át, hogy azok egy közös
térképen egj^esíthetk legyenek. Ezért valamennyi mérést egj’ azonos
alappontra, és pedig a dunántúli mágneses állomáshálózatunk zala-
egei-szegi fbázispontjára 46"51,1‘, x = 34"28, 8‘ Ferrótól keletre),
valamint az 1941, 5-ös epochára vonatkoztattuk. Az anomáliák kép-
zéhez alapul vett uormálérték levonásokat Kántás Károly’ dunán-
túli normálérték meghatározásai alapján eszlcözöltük.

A l>emutatott térkép dunántúli része megjelent a „Geofisica
púra e app]ieata“ cím milánói szaklap 1948 augusztusában kiadott
Eötvös emlékszámábaii is‘®

A Dunántxíl mágneses anomáliatérképét kiegészítettük Palme
Walteniek, Scheffer Viktor tanítványánaik az European Gas and
Electric Co. megbízásából a Kisalföld csehszlovák részén 1937—38-

ban végzett és kb. 1500 állomást magában foglaló mágneses felvételé-
nek eredményeivel, azoikat a dunántúli mérésekével azonos bázisra
ílolgozván át.

A méréseket az Askaniawerke Berlin-Friedenau-i cég egy
Sohmidt típusú vertikális magnetométerével végeztük, azok közép-
hibái i 5 gamma alatt voltak. Az észlelési adatok redukálásához
szükséges napi variáció értékeket részben a wieni Zentralanstalt für
Meteorologie und Geodynamik Auhofi obszervatóriumának, részben



pedig- a. Mag:yar Metearoióg'iai és Földmágnességi Intézet ógyallai
obszervatóriuma regisztrálási adatai szolgáltatták.

A felderítést célzó állomáshálózatot 2—3 km-es állomástávolság-
gal fektettük, a sz'énhidrogénkutatások szempontjából érdekes terü-
leteken végzett részletmérések állomástávolsága átlagban 500 m, a
nagyobb mágneses változásokkal bíró területeken ennél kisebb volt.

A mérések régionális tektonikai felderítés jellegek voltak. Ez
okból az állomások ellielyezésénél az irányadó szempont az volt.
hog\^ azokban jellegzetes zónális értékek jussanak kifejezésre. Kerül-
tük pl. .a felszíni bazaltokon való felállást, a feszínalatti vulkáni
intruzLÓk kimutatására azonban súlyt helyeztünk.

A bemutatott térképünkön ábrázolt mágneses izoanomál vona-
lak értéklépcsjének 50 gammát választottnnk. Dunántúli tapaszta-
latainlv szerint ugyanis a fiatalabb üledékes kzetek mágneses hatása
meí'ize alatta marad ezen értéknek, így ezek hatását a mágneses kép-
bl gyakorlatilag kiküszöböltük. Ily módon térképünk elssorban a
kristályos kzetek vonnlatairól ad régionális képet, ami Vadász
Elemér „A Mag^^ar Medence földtani szerkezeti vázlata" cím tér-

képén feltüntetett kristályos Amnulatokkal (6. ábra) való összehason-
lítással is megállapítható.

Vizsgálataink szerint a Kisalföld, valamint a Duntántúi ÉNy
és Xy-i részében a mágneses anomáliák a kristályos palák és a vul-

kanikus kzetek által okoztattak. A Balaton környékén, Amlamint
az ettl D-re és Dny-ra fekv területeken ezen két ftényezn kívül
a paleozoikus homokkövek, különösen a permi homokkövek is er-
sen mágneses hatást fejtenek ki. Ennek egy példán való szemlélte-

tésére hemutatjuk Vadász Elemér" a mecseki Jakabheg^mn átfekte-

tett földtani szelvényének összehasonlitását Scheffer Vilítor ugyan-
ott fektetett mágneses szelvényével (7. ábra). E terület mágneses
képének a kialakításában tehát a vulkáni kzeteken kívül elssorban
a íJaleozoikus kzeteknek van szerepe.

A mágneses anomáliák nagyságát, alakját és csapásirányát, vala-

mint az ezek környezetében ismert geológiai és geofizikai tényezket
tekint etbevéve, az anomáliákat és azok értelmét, a kÖAmtkezkl>en
adjuk meg.

A mágneses anomáliák régionális alapindikációja egy depresszió,

mely a Dunántúl DX^y-i részébl kiinduh^a ÉK felé Inízódik, kb. Zirc
magasságában éri el mélypontját és ugyancsak ÉK irányban vonul
át a Dunán a Börzsöny hegység felé. Ezen depresszió a kristályos
pala alaphegység egy lemélyedésének, teknjének felel meg. A mág-
neses anomáliák elrendezése alapján feltehet, hogy ez a lemélyedés
DNy-i folytatása azon kristályos pala mélyvonulatnak, mely a

geológusok által a Vepor és Bükk hegységek között állapíttatoít

meg.’"’'"

A mágnesesen magas értékek zónáját ÉNy-on a Kis Káaiiátok-
luil és azoktól DXy-ra, alacsony mágmeses anomália értékek zónája
határolja. Délen, a Villányi hegység magasságában ugyancsak
lecsökkennek a kristályos kzeteknek a felszínhez való viszonylagos
közelségét jelz, régionálisan magas mágneses anomália értékek.

Míg a kristályos paláik elbb körvonalazott ziónájábaii a régio-
nálisan magas értékekre rátevdnek a vulkáni kzetek és egyes
paleozoikus kzetek mágneses hatásai, addig a mezozoos kzetek
tömegei a mágneses képet ncTU hefolyásolják.
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Területünk leg'kiterjedtebb, vulkáni kzetek által akozott mág-
neses indikációi a Velencei hegység gránitlakkolitja, mely a fel-

színen lev gránittömegektöl kiindulva, a Váli völgy, Osepel-sziget
és a Sái’víz között terül el. Ennek megfelel nagyságrendek a Kis-
alföld Gyr és Pozsony között elterül, a Gyrtl DNy-ra, Szil kör-
nyékén fekv, valamint a Szombathelytl DNy-ra észlelhétö, lakkoli-

toknak megfelel nagr mágneses anomáliák.



A DuuáutiVi eddi^ megállapított leguagyobb vertikális mágne-
ses anomáliája, + 2700 gamma, Várkes7. közelében van, s azt a íel-

színhez közel fekv bazaltok okozzák.
A DiuiántiU geofizikai liton kimutatott felszínalatti mag-

matikus kzeteit külön térképen tüntettük fel (8. ál)ra).

Az egyes anomáliacsoportok jellegzetes tulajdonságaira való
tekintettel eélszerünek látszik azokat a következ területekre o.sztva

tárgyalni. '

A Kisalföld és a Dunántúl ÉNy-i zónája.
A Rába és a Balaton közötti terület.

A Velencei hegység, a Baranyai Szigethegység kristályos imíszc,

A’alamint az ezek között fekv kristályos tömegek zónája és
A Balatonfelvidéktl DNy-ra és D-re fekv területek.

1. A Kisalföld én (i Dunáit ÚJ ÉNy-i .sdndid-ban egy hatalmas, az

ÉNy-i Kárpátok csapásirányát követ, D-en a Bachernek tartó,

vulkánikus tömegekkel átsztt kristályos pala hegység körvonalai
állapíthatók meg. A kristályos palát ebben a csapásl)an a mura-
szombati, répcelaki és IMihályi környéki mélyfúrások is megállapí-
tották. Ezen hegység geofizikai indikációi alapján a következ fon-

tosabb tektonüvai vonalak miTtathatók ki: a Rába vonala, mely
DNy—ÉK irányban ha*^árolja a fenti kristályos vonulat nagyobb
tömegeit, a Duna Komárom—Gyr közötti szakaszának N5' felé való
meghosszabbítása, mely mint K—Ny irányú tektonikai vonal ketté-

osztja a fenti kristályos vonulatot, melynek e®en vonaltól É-ra és

D-re fekv részei saját csapásirányukban eltolódnak. Ugyancsak
K-Ny irányú tektonikai vonalként jelentkezik az Ipoly K-Ny-i
.szakaszának Ny felé való nieghosszabbítám is, amelynek m"iitén

törtek fel a Kisalföld É-i részének nagyobb vulkánikus tömegei.
Megállapítható, hogy a Kárpátok bels vulkáni koszorúja, a

áíátra. Cserhát. Osztrovszki—Börzsöny'’ után a felszín alatt a Kis-

alfölxlön és a Dunántúl ÉNy-i és Ny-i részén átvonulva, a Bacher
hegységig terjed. A Börzsöny, a Bacher és felvételi területünk közötti

keskeny, általunk fel nem mért zónákban végzett osztrák mágneses
felvételek.^ valamint a IMagyar és Csehszlovák katonai térképészeti

intézetek'" által végzett deklináeiómeghatározá.sok eredményei is ezt

bizonyítják. A felszín alatt vonuló vulkánikus zóna miocénkorii vul-

kánikus kzetekliöl indul ki’“ az Osztrovszki—Börzsönvböl való
kiindulásánál az anomáliák nagyságrendje megfelel az elfedett mag-
uetitszegény andezitek által okozott zavarok nagyságrendjének,’'
és amennyiben igaz az az újkelet földtani megállapítás,' hogy a
Bacher gránittömegei harmadkoníak,'® úgy ezen vonulat harinad-
koni vulkánikus kzetekben is végzdik.

Ezen zóna bazaltvulkánosságcVnak a nyomai, geofizikailag, rész-

ben fúrással kimutatva és részben felszíni elfordulásban, a Gyrtl
DNy-ra lev lakkoilit kerületének Ny-i és D-i részén mutatkoznak.
A Szombathelytl DNy-ra fekv nagy vulkáni tömegnek ugyancsak
Ny-i perifériáján jelejitkeznek a felszíni bazaltelfordulások.

Az a tény, hogy a Kisalföld vulkánikus tömegeire vonat-
kozólag ily egyértelm megállapítások tehetk, tulajdonképpen egy
szerencsés geofizikai körülménynek köszönhetk.

Saját mérési eredményeinkbl, valamint az Ausztriában végzett
mágneses mérések eredményeibr”’ ngjmnis kitnik, liogj' az
ÉNy-i Kárpátok maghegységeinek és a Cseh masszívumnak gránit-
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jai is igren ers iieg:ativ ,uiág:ueses hatást mutatnak. Ez alapon teiliát

ezen idöseibb tömegek mágneses hatásai könnyen elkülöníthetk a

fiatalabb vulkáni kzetek által okozott mágneses hatásoktól.

E terület folyóinak rendszere és azok folyásának kialakulásai,

teljes mértékben alátámasztják a fenti megái hrpításckat.

Vizsgáljuk meg nagy vonásokban, hogy a földtani módszerek-
kel szerzett tapasztalatok mennyire vannak ös.szhangd)an fentismer-

tetett megállapításainkkal.
Bemutatjuk Jaskó Sándor, „Negyedkori üledékek a Magyar

Medencében'* cím térképének kisalföldi részét (9. ábra). A negyed-

kori üledékek vastagságvonalai tökéletesen fedik felszínalatti kris-

sályos vonulatunk kontiirjait, bizonyságául annak, hogy ezen kris-

tályos hegység süllyedésével léi>ést haladva ülepedtek le fölötte a

negyedkori rétegek.
A kristályos vonulat ezen zónától DNy-ra es résziének süllye-

tlésére Szádeezky-Kai'doss Elemér-- és Strausz Láiízló^ azon kavics-

tanulmányokból levezetett megállapításai szolgáltatnak bizonyíté-

kot, melyek szerint a Rába folyása a fels pliocénben és a pleLszto-

eén elején ersen északra tolódott. A pleisztocén végén azonban egy
kisebbméretü visszato’|.ódás állapítható meg.

Szádeczkéy—Kardoss Elemér kisalföldi kavicstanulmányában a

következket állapítja meg.
Die oberpliozaene, altdiluvíale üonau am Kisalföld wendete sich

sofort nach S, gégén die Fertsee-Hanság Gegend. Die oberpleisto-
ziine Donau entsandte einen Arm von dér Gegend Hegyeshalom—
^lagyaróvár aus in die Richtung des Fertsees.

Ezenkívül megállapítja, hogy a Duna vizeinek K-i irányban.

I

Gyr felé való lefolyása a Fert—Hanság köriiyékérl a mai Han-
,

sági fcsatorna vonalán tehát kristályos vonidatunk két nagy lak-

;

kolitja között történt.
í Ezek a megállapítások egyrészt teljes mértékben alátámasztják

kristályos vonulatunk geológiai valóságát, másrészt pedig meghatá-
rozzák a hegység lesüllyedésének geológiai korát is. Más, a geoló-
gusok által ismeretes bizonyítékok felsorolását mellzzük.

A jelen fejezetben eladottak lényegében megersítik és geo-
fizikailag igazolják id. Lóczy Lajos'^ meglátását a dunántúli küszöb-
rl, amely szerint „a Pinka és Sztrem folyók mellett, Szombathely-

,
ti Ny-ra, a Rába és a Mura között, Németiijváron, Dobsán és Fels-
lendván, kicsiny paleozói rétegekbl álló hegyrögök ülnek a pliocén
rétegek között. Mindezek összeköt vonala Kszeg—Rohonci hegy-
tömegtl szabályosan görbül ívben, a Marburg vidéki Bachei'
hegységhez vezet át. Ez az elsüllyedt hegyív választja el a gráci
harmadkori öblöt a dunántúli egykori halomvidéktl, mintegy
különálló medencévé alakítva azt."

Ezen fejezet jelentségét tehát a következkben foglalhatjuk
össze: A dunántúli küszöb geofizikai beigazolásán kívül megáila-

' pítottuk annak ÉK irányii folytatását, valamint a Kárpátok bels
vulkáni koszorújának a Bacherig való folytatását is.

2. A Rába és a Balaton közötti terület mágneses rendellenességei-
1 nek fjellegzetessége egy kb. Kszeg—Sárvár—Fonyód tengelyíí,
tehát a középhegységek csapására merleges és a mágneses anomá-
liák nagy depresszióját kettéosztó, pozitív értékekkel bíró vonulat,
melynek gerincvonalán mért értékek Veszprém és Zirctl számítva



több, mint 50 gamma viszonylagos értéknövekedést mntatnak.
A gerincvonaltól DNy-ra pedig, a depressziós zóna einelkedettebb
részének megfelelen, a fenti értékkiilönbségnél kisebb anomáiia-
értékcsökkenés tapasztalható. Ez a magas mágneses értékeik zónája
a gravitációs képben is viszonylagosan magas értékekkel bíró terü-
letként jelentkezik.

Ezen, a középhegységek csapására merleges vonnlatunk terü-
letének földtani viszonyait Jaskó Sándor^ a következképpen jel-

lemzi. A kisalföldi és délzalai nagy süllyedéseket Kszeg—Sái’vár

—

Fklí—Sümeg vonalában egy nyereg választja el. E vonalon több
ponton már pár 100 m mélységben szarmata, vagy legalább alsó-

pannóniai rétegbe jutottak, míg a Kisalföldön és Délzalában több,
mint 2000 m vastag pliocént találtak a szénhidrogénkutató fúrások.

Ez a Jaskó által leírt nyereg megegyezik a fent leírt, geofizikai
úton kiniTitatott nyereggel, melyet, tekintettel az indikált anomália
nagyságára, a paleozoikus kzetek, kristályos palák és esetleg
homokkövek magasabb szintben fekvése által okozottnak kell tekin-
tenünk.

A fent leírt imleozoikus vonulat csapásiránya niegersi ifj. Lóczy
T-ajos, Szentes"’ és Teleki"' más eljárások alapján nyert, a paleo-
zoikus képzdmények variszkuszi csapásirányáról .szerzett tapasz-
talatait.

3. A Velencei heuíjség, a Baranyai Szigetheggséy kristályos
lésze, valamint az ezek között fekv kristályos tömegek zónája.

Vadász Elemér* szerint a Velencei hegy.ség és a Baranyai gi’á-

uitterület szerkezeti elkülönítése nem indokolt. A mágneses anomá-
liák vizsgálata azonban azt mutatja, hogj^ a Velencei hegység mág-
neses képe lényegesen különbözik a Baranyai gránitterület mágneses
képétl. Míg az elbbi szabályos lakkolit formában mutatkozik, addig
az utóbbi kisebb, lokális anomáliák csoportjaként jelentkezik, azt á
látszatot keltvén, hogy a kristályos pala itt lokális gránitintruziók-
kal szövetett át. Lehet azonhan az is, hogy a két hegység mágneses
képében mutatkozó különb.ség onnan erecl, hogy a Baranyai gránit-

tömeg már csak ersen lekoptatott roncsok formájában van meg-
Meg kell említenünk azt is, hogy tapasztalataink szerint e területen
oly gránitfajták is vannak, melyek mágneses szuszceptibilitása ala-

csony érték, úgy, hogy számottev mágneses hatásuk nincsen.
Scheffer Viktor 1936-ban egy geresdi gránitfejtben végzett mágne-
ses méréseket és ott nem észlelt lényeges mágneses anomáliát.
Nagyobb mágneses zavarok a bányíi. környezetében voltak kinnitat-
hatók.

A 'Szelencéi hegj^ég és a Baranyai gránittömegek közötti terület

mágeses zavarait vizsgálva, a következ érdekes jelenséget állapít-

hntjuk meg. Ellentétben a fenti két idsebb vulkánikus tömeg alak-
jával, a köztük elhelyezked fiatalabb vulkáni kzeteket, riolitokiat,

trachydoleriteket jelz anomáliák ersen irányítottak, DNy—ÉK-í
csapásúak, (Kaposvölgy, Szekszárd, Sárhogárd), bizonyságául annak,
hogy ezek a fiatalabb vulkáni kzetek ily irányú törésvonalak men-
tén törtek fel.

A Paks és Dunaföldvár közötti zónában számottev lokális mág-
neses anomália nincsen. Itt éri el a Duna vonalát az Inlce^—Igái

—

Pincehely—Németkéri, a. Balatonnal párhuzamos csapású graAÚtá-
ciós raaxiumvonulat, kettészelvén a Velencei hegység és a Baranyai



•»ráiiittöiiieíí köziötti terMetet. Valószínnek tartjuk, liogy a Pincí'-

lielyi és Németkéri graAtációs maximumok a velük azonos voiiTilat-

hoz tartozó, már megfúrt Igali maxiimimlioz,” és az ezekkel egy osa-

!>ásl>an lev, a Duna—Tisza közién megfúrt Bugyi-i maximumihoz
hasonlóan, a mezozoos alapliegységnek a felszínhez való közelségéi
jelzik. Ez pedig azt jelentené, hogy a Velencei hegység és a Baranyai
giúnittömeg között egy parageoszinklinális vonul át.

Az eddig leírt teniletek régionális geofizDcája lényegesen egy-
szt'rhl) a Balatontól D-re fekv vidék geofizikai viszonyainál.
E terület a geofizikai eredmények tekintetbevételével is egy kristá-

lyos pala alapú parageoszinklinálisnak minsíthet, amelyben a

pannon takaró alatt, tengerharázdákat határoló paleozoikus tömiegek
tekintélyes mezozoos tömegekkel váltakoznak.’^ Ennélfogva a terület

I gravitáeiíós képének jellegzetességei eltéi-éseket nmtatnak a mágne-
ses anomáliák képéhez képest.

4. A Balatonfelvidéktl DNy-ra és D-re fekv területek mágne-
ses anomáliáinak földtani értelmezésénél az ezen területeken szer-

zett helyi tapasztalatainkat is figyelembe kell vennünk. Míg az

I

eddig tárgyalt zónákban a mágneses anomáliák túlnyomóiészben
' a kristályos kzetek által okozottak, addig a Balatonfelvidóktl D-re

es területen a kristályos kzetek által okozott régionálisan magas
; anomáliaértékekre, nagy vastagságokban elforduló, nem kristályos.

paleozoos kzetek, elssorban a permi homokkövek tekintélyes mág-
j

neses hatása is rávetdik.

A permi homokkövek mágneses hatásának illusztrálására bemii-

, tattuk a mecseki Jakahhegyen át méiá mágneses szelvényt, össze-

hasonlítva Vadász Elemér ugyanott fektetett földtani szelvényével
(7. ábra). Az összehasonlítás alapján megállapítható, hogy a kb.
2000 ni vastag permi homokkösszlet'* kb. 80 gammás mágneses
maximumot okoz. A Bükkösdtl ÉNy-ra lev felszíni kibúvás mág-
neses hatását követve ugyancsak feltételezhet, hogy az e terület-

rl ÉNy felé húzódó nagy mágneses lokális anomáliákat is a mély-
ben fekv igen nagy vastagságú permi homokkövek okozzák. Ugyan-
csak megállapítható a permi homokkövek mágneses hatása a Bala-

! tonfelvidéken,'® aránylag héziagosan végzett mérések eredményeibl is.

A nagy vastagságokban elforduló idsebb homokkövék nagyobb
mágneses hatására, valamint a permi homokkövek mágneses szusz-
ceptibilitásának magas értékére különben a külföldi szakirodalom-
ban is számos példát találhatunk.*" Fenti tapasztalataink tekintet-

bevételével megállapíthatjuk, hogy az ezen zónában jelentkez mág-
neses anomáliák az egryes lokális vulkáni kzetek hatásaitól
eltekintve, elssorban a paleozoos kzetek által okoztattaik.

Az a tény, hogy az egyes földtani szerkezetek nem maximális
srség részei (természetesen nemcsák a permi homokkövek), maxi-
mális mágneses szuszceptibilitással bírnak, geofizikai értelemben
vett diszkordanciákat okoz ugyanazon földtani szerkezet gravitá-
ciós és mágneses anomália képei között.

Egyes esetekben a griavitáeiós kép kialakításában nagyobb
szerepet játszhatnak a sztratigi’afiai viszonyok a szerkezeti viszo-

nyoknál. Valószínnek látjuk, hogy a görgeteg! területen tapasztalt
eltérés a gravitációs, mágneses és szeizmikus mérések eredményei
között is ily okokra vezethet vissza.



Nézzük most már, hogy a geofizikai eredményeik mily mérték-
ben képesek gyarapítani eddigi, ezen terület földtani felépítésérl
szerzett ismereteinket.

Úgy a. mágneses, mint a gravitáeiós anomáliák csapásii-ányn
szexdnt, területünk két jellegzetes zónára osztható.

A Balaton és a Kaposvölgj’—Gyékényes közötti területen a Bala-
tonnal párhuzamos esapású anomáliák láncolata vonul végig a
Dunántiilon. Ez az anomália vonulat közvetlen folytatása a Száva
redknek, melyek mint a déli Alpok keleti folytatása, hosszú vonal-
iatokban szelik át Horvátországot, már a Dráva és Száva közén
a Balaton csapásirányát veszik fel és a Bacher és a horvátoimági
ópaleozooós kristályos szigethegységek, valamint a Baranyai sziget-

hegység közötti kapun vonulnak át a Dunántúlra, ahol azok jelen-

léte a vastagabb pannon és vékonyabb miocén takarók alatt geofizi-

Icailag és részben fúrások alapján megállapítást nyert-^'

A geológusok a horvátországi Száva redöket karbonmezozoos
gyrdéseknek definiálják^, a gyr lések azonban szerintük még
a pliocénben is kimutathatók. A vonulat felszínen lev egj^ségeinek
földtani felépítését tanulmányozva láthatjuk, hogy azok általában
vagy paleozoos, vagy mezozoos mag körül elhelyezked fiatalabb
rét g ékbl tevdnek össze, szárnyaikon helyenként andezitek és más
fiatal vulkáni kzetek találhatók.^®

Ezen vonulat dunántúli részén ugyanilyen természet felépí-

tésre engednek következtetni a geo>fiziikai eredmények. Ugyanis
ezen vonulat egyes szerkezetei úgy a gravitációs, mint a mágneses
képben egyaránt jelentkeznek, azonban a gravitációs maximumok
helyei nem esnek egybe a mágneses maximaimok helyeivel. Míg a
gravitációs maximumok .általában a mezozoikus vagy pannon
magaslatokat jelölik ki (pl. Igái), addig a mágneses anomáliák enen
szerkezetek nagyobb mágneses szuszceptibilitású részeit jelzik

Jelen területünk második, igen szembeötl f jellegzetessége m.,
hogy a Gyékényes—Kapo:völgy vonaltól délre megváltozik a mág-
neses és a gravitációs ancmáliák csapásiránya. A baranyai sziget-
hegység környezetébl dinári csapással indulnak el az anomáliák,
azonban körívek mentén elbb É-nak kanyarodnak, majd enyhén
ÚK-nek fordulván liozzáilleszkednek a Száva redk csapásirányához.

Ezen jelenség magyarázatának a kulcsát ugjmncsak a horvát-
o)-szági földtani szerkezetekkel való összehasonlítás adja meg. ahol

j

ehhez hasonló, a felszínen tanulmányozható földtajii felépítést

találliatunk.

Sommenneier®® 1940-ben megjelent jugoszláviai összefoglaló
munkájában az ezen fejezetben tárgj'alt területtel^ szomszédos
horvátországi zóna tektonilcai viszonyainak jellemzésére a követ-
kezket írja; (lásd a 10. ábrát).

A délalpi és a dinári esapású szakaszok közé a fiatal harumd-
kori gyrdések zónájában egj’^ oly közbüls szakasz ikta.tódik

közbe, melynek csapásirányai a fenti két rendszer gyrödési folya-

matának egymásra hatása folytán látszik létrehozottnak.

Sisak mellett, a Száva déli oldalán a pliocénben még a normális
ÉNy—DK-i csapás állapítható meg, mely nyugat felé haladva
azonban ÉÉNy-i*a fordul. A kravarskói dombvidéken. Zágráb ól

délre, számos jól megállapítható pliocén red húzódik D—É irány-



l)aii a Száva felé. Ettl délre, a Kiilpa törésvonaláu túl a miooónben
és a pannoubau is továbbfolytatódik az É—D-i csapás.

A dinán esapású redöknck az a tendenciá.ia, hogy a déli Alpok
keleti nyiilványaihoz közeledvén, ezekhez hozzásimuljanak, a Száva
és a Knlpa közötti területen is tapasztalható. Ez máraflis zónában
és a boszniai mé.szkö és pala zóna bels vonulataiban is megfigyelhet.
Ezeknek egyes ágai a Kulpától D-re eltérnek a dinári csapástól és

oly módon kanyarodnak É-ra, mint a fiatal hannadkori gyr-
dések. Sisak és Karlovác között egy keskeny ÉÉK—DDNy-i
esapású, karbon kom grauwacke és pala vonulat, diabázoktól
kísérve a T’etrowa Gora-tól É-i-a egészen a Kulpáig húzódik. A Knlpa
völgynek megfelel törés után eltnik és a zágrábi hegységben
tnik fel újra.

Ugyanilyen É-ra való elhajlást mutat a boszniai flis zóna leg-

nyugatabbi látható végzdését képez eocén is, mely a Kulpa folyó
mellett a karbonnal tektonikai kontaktusban van. Míg a

^

többi
Száva redlien eocén korii kzetek nincsenek, addig azok a zágrábi
hegységben megtalálhatók.

Ügy gondoljuk, hogy a területünk déli részén megfigyelhet
csapásirányváltozások az elbb leírt horvátországi tektonikai
viszonyokkal azonos jellegek.

E harmadik, a délalpi és dinári csapás közé iktatódott, kiegyen-
lít esapású szakasz keletkezését Sommermeier geomeohanilíailag
úgy magyarázza, hogy a gyrdések kialakulásánál a Sziget hegy-
ségek tömegei mint duzzasztók, akadályok mködtek.

Ezt á magyarázatot elfogadhatónak tartjuk.

III. KÉREGMOZGÁSOK.

1. Szeizmotektonika.

Legelször a Kis-Alföld szeizmotektonikai viszonyaival óhaj-
tunk foglalkozni, mivel területünknek ez a legegyszerbb geológiai
felépítés része.

Az elz fejezetekben láttuk, hogy a gravitációs és mágneses
mérések eredménj'ei azt tanúsítják, hegy a Kis-Alföld alatt egy,
az ÉNy-i Kárpátok csapásirányát követ, vulkanikus tömegekkel
átsztt kidstályos palahegység vonul át a Bacher-hegység irányába.

Jaskó Sándor' ,.Negyedkori üledékek a JMagyar Medencében^
cím íérképéngk kisalföldi részén (9. ábra.) a negyedkori üledékek
vastagság vonalai oly tökéletesen fedik a mágneses anomáliák által

jelzett, süllyed felszínalatti kristályos vonulat kontúrjait, hogy
térképe úgyszólván helyettesíthet a mágneses anomáliák térké-
pével. (1. 5. ábi’áti)

A nagy negyedkori üledékvastagságöik alatt süllyed kristályos
tömegek terülnek el.

Ösztönszerleg felvetdik a kérdés .hogy vájjon a nagy kvarler-
yastagságokkal jellemzett nagyalföldi süllyed zónában a medence-
feneket ugyancsak paleozoos tömegek alkotják-e, vagyis, hogy ezen
zónának a mágneses képe a Kis-Alföldéhez hasonlóan, szintén
pozitív anomáliákkal van-e jellemezve.

A Na g>'-Alföld mágneses anomáliáiról ezideig még nincsen
összefügg, áttekinthet térképünk, mivel az Eötvös Lóránd báró
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ME6YEDK0RI ÜLEDEKEK A NAGY-ALFÖLDÖN

JASKÓ SÁNDOR szerint

QUARTÁRSEOIMENTE IM DÉR UNGARliCMEKI GROSSEN-TIEFEBENE

nach ALEXANDER JASXÓ

AZ 1’Hr-i M6NÍÍES OEKIINÁCIO VONALA A M HONVÉD TÉRaÉpESIET] INTÉZET T9i3 BÁN KIADOTT

1 SOOOOO TÉRKÉPE SZERINT

LINIE DÉR MAANETISCUEN DEKUNATIDN 1*W NACH DÉR KARTE T-SOO.COO DEI UNG.MILITAR

KARTOGRATISCHEN ONSTITUTES (HAJ)

11. .'Umi.
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ideje óta Jiagy pontosságira 1 végzett mágneses méi'ések ezideig még
feldolgozva nincsenek.

Maga Eötvös Lói'ánd®^ a Debrecentl Ny-ra a Tiszáig terjed
területre szerkesztett egy mágneses anomália térképet, amelynek
vonalai ers hasonlatosságot tüntetnek fel, a Jaskó-féle kvarter-
vastagságok e zónára vonatkozó görbéivel.

Az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet jelenleg egy országos
mágneses felmérést tett folyamatba, amelynek eredményei lesznek
hivatottak e kérdésre feleletet adni.

Addig is azonban, míg ezen eredmények birtokunkba jutnak,
\ au egy kritériumiink e kérdés elbírálására, éspedig: a mágneses
deklináció ancniáliáinak a vizsgálata e zónában.

Ha a ^lagyar Honvéd Térképészeti Intézet’® 1943-ban kiadott
1:500.000 léptéx ütérképen feltüntetett 1" Xy-i deklináeió vonalnak
menetét megfigyeljük, niegállapítbatjnk, hogy az az Alföldi süllye-
dés centrális részóboti ers K felé, vagyis az alacsony értékek
zónája fele való kiöblösödést mutat, ami a gyakorlatban azt jelenti,

hogy iiz ezen terület alaphegységét alkotó kzetek valóban pozitív

mágneses anomáliákat okoznak. (1. a 11. áhrát.l

Ennélfogva valószínnek látszik tehát az, hogy az Alföldi süly-
lyeilés centrális zóiiájának medencefenekét kristályos kzetek képe-
zik, ami különben a terület É-i felében a Biharnagybajomi, Körös-
szegapáti és Kismarjai fúrások eredményei alapján már meg is

áliainttatott.

Visszaté)'ve a Kis- Alföld vizsgálatára, liasonlítsuk össze az
ottani geofizikai eredményeket a földrengé.si adatokltaJ, nicg-
xizsgálváu, bog>' azok mennyiben támasztják alá toktonilíai meg-
álLapitásainkat, illetleg, hogy megkíséreljük a föklrengési adatok-
nak most már pontosabb tektonikai értelmezését.

Simon Béla” földrengési téi'képét véve alapul, (12. ábraj meg-
állapíthatjuk, hogy a mágneses anomáliavonalak által körvonala-
zott, elsüllyedt, kristályos nalahegység D-i határvonalaihoz tojícle-

tesen illeszkedik a Gyr—Komárom környéki földrengési zóiia, É-i

határainak irányát pedig ugyancsak hen követi a Pozsonytól
ÉK-re kiterjed élénk szeizmieitással bíró terület, magán az

eltemetett kristályos tömegen pedig a Dunától Nyitra felé terjed
zónában egyetlen földrengési epicentrum sincsen. Ez azt jelenti,

hogy maga az eltemet* t kristályos hegység mint aszeizmikus rög

viselkedik, melynek a környez tömegekkel érintkez kontakt-felü-

letei ei'ös földrengési tevékenységet mutatnak.

líéthly Antal’* „Magyarország Földrengési Térképé“-U'6k dunán-
túli föjelicgzetessége az n. n. ZágTáhi törésvonal, melynek alsó.

llorvátországhól Snrdon át, a Dunántúlra áthúzódó szakasza a

mágneses térkéi^üukön a Kszeg—Sárvár—Fonyód tengely ós a
középhegj'ségek csapására merleges paleozoos gerincen niegszakad
és ezen tiil a Balaton É-i oldalán folytatódik a paleozoos ós mezo-
zoos tömegek határfelületén ÉK felé, Budapest irányába. (L. a

késbbiekben ,.A Dunántúli átlagra vonatkoztatott izoanabázisok‘‘

cím térképünkét is.)

A földrengési epieentminnknak a geofizikai indikációkkal való
összehasonlító vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy a Dmián-
1Ú1 nagyobb mezozoos és paleozoos tömegei aszeizmikus rögökként
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viselkediielv es liügy ezeknek esíynuLssal \’aló érintkezési felületei
biniak élénk szeizraieitással.

tektonikai zökkenéseket felinntató felületek általál)an a
l.)aleozoos és mezozoos töineg-ek egymással érintkez határfelületei,
azonban a móri árok mentén lev epicentrnmck mezozoos tömegeket
liarántoló tektonikai vonalak mentén .ielentkeznek.

.-/ rén'i. felsi einlií szintezési alappoiitoh' tijraszinfezése áltol

mef/áUapítotf szi n f eál tozások rizsr/álofa.

„A héesi katonai P^öldrajzi Intézet 1873—1898 években végzett
teisreml szintezésének' igen sok pontját bekapcsolta a M. Hároni-
szögelö Hivatal azon részletes . zintezéseibe, melyeket 1921. évben
indított meg. Ez az lijaltü szaüatc.s szintezés minden kétséget kiziáró

módon bebizonyitotta azt, hogy Magyarország területén függleges
értelm kéregmozgások vannak“, írja Kédey István,'**' földkéreg
i/.osztiitikns egyensúlya** cím munkájában.

A felsrend szintezési alappontok szint változásait Gárdonj’i
.len**” ismertette. Az egyes szintezési vonalak elbelyezé'.siét és az
azokon észlelt, a Xadapi országos falappontra Aumiatkoztatott szint-

változásokat a bemutatott térképen tüntette fel. (13. ábra,)

Kegczi Emii,^'* „Az állami földmérés közleményei** 1949. évi 3.

s/.ániáhan irt tanulmányában megállapítja, hogy a régi szintezési

adatok — kellen mérlegelve — reálisan használhatók fid az alap-

imntok elmozdnlásának tanulmányozására.

Hal)ár az lijabb kiegyenlítések eredményei némileg módosítják
• gyes alappontok szintváltozásainak értékét, ezen módosítások nem
l>efolyásolják a jelen tannlmányíinkban levont, régionális jelleg
k öv ét keztctéseke t

.

A megállapított szintváltozások értékeinek felhasználásával
Gárdonyi Jen, tisztán mszaki szempontok alapján egy izoanabázis
tél-képet szerkesztett, melyet llendefy László^' közölt „Bels-
kontinentális Kéregmozgások Csonkamagyarország területén** cím
könyvében. (L. a 14. ábráG.

Egyetértünk Bendefyvel abban, hogy a Gárdonyi által késbb,
geológiai, orotektonikai és szeizmotektonikai. többé-kevésbé bipo-
létikus adatok figyelembevételével szei’kesztett izoanabáziis térkép
nem bír olyan jelentséggel, mint az els, amit különben az abból
levezetett megállapításaink is teljes mértékben igazolnak.

A Gárdonv i-féle izoanabázis térkép f jellegzetessége egy, a

Xagy-Alföld közepétl a Kis-Alföltl széléig 250 mm-t kitev és az
ENy-i Kárjiátok csa])ásirányának megfelel kb. fólév.század alatti

iégionális emelkedés.
Az izoanabázisok értékei a Xadapi országos falapi)ontra vonat

-

koztnttak, melynek értéke önkényesen, 0-nak vétetett fel.

Xem valószín, hogy a Xadapi íoalappont nyugalomban van,
de az vizsgálataink szempontjából nem is bír fontossággal.

ÍMaga a Trie.szti Molo Sartorio-n elhelyezett mareografnak az
a nnllpontja, mely a szintezés kezdpontján! szolgált, sem jelöli mái-
az Adriai-tenger mai középszintjét.

Silvio Polli,'*' 194fi-ban megjelent. „11 gradnale anmento de!

livello d(d maré a \’^enpzia, Trieste e Pola'* cím tannlmányábaii
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A MOiAMUSlka UMLÍJÍN iBTS-t93i,í

16R1CNT SUNTVÁLJOIÁSOH SÁRDONyiHuS
•t- SZCRtHT

AZ IZOANABÁZISOK ÉBtÍKKÖZZ 25 mm

UOANABAitU IN UN6ÁRN NACH ZENÓ SÁRDONYI

AÍOUWISTANZ 25 Hm

14. ábra. A Masí.Vürors/.ág: t-erüJet^ii 1673—lüSl-ig- történt szillt.vá^tozá^ok, Gánt'myi

Jeai szerint.

:iieiíá'IJapít.ia, hogy a tenger .szintje Triesztnél az utolsó 70 év észle-

lési atlatai .szerint, 10 évenként 17 mm-rel emelkedik.
Amifit említettük, az izoanabázis kép lényege egy, a Nagy-

Alföldtl a Kis-Alföld irányába tartó régionális emelkedés, vagy
ami evvel egyenértékíi. a Kis-Alföldtl a Nagy-Alföld felé vonnló
régionális süllyedés.

Oárdouyi izoanabázis térképét berajzoltak Tanni’, a Kárpátok
izosztatikus depresszióját feltüntet gravitációs anomália térképére,
azon vallószínségnek a feltüntetése céljából, hogy a Kárpátok
izosztatikns egyensúlyba jutási törekvése következtébeni emelkedése
és a magyarországi szintváltozásck között .szerves kapcsolat van,
IL. a 15. ábrát.)

A Kárpátok emelkednek, Jaskó Sándcr'* „Lepusztulás és üledék-
tellialmozódás a Kainozoikumban“ cím munkája szerint. Az Alpok
még mindig emelkednek, vallja Holopainen® „On the gravity field

and the i.sostatic strueture of tlie Eartbts crust in the East Alps“
cím tanulmányába n.

Az izosztázia törvénye alapján a depressziós zónáknak eniel-

kedniök kell, hogy egyensúlyba jussanak, amint ezt a Földünk
különböz részeirl ismert számos példa is bizonyítja.

Ha megfigyeljük a magyarországi izoanabázisoknak a i-égio-

náli'^ menetét, mogállapítliatjuk. bogy az magától a Kárpáti izo-
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;sztatikus depresszió alakjától látszik megszabottnak és az értékék-
nek a Kárpáti zóna felé tartó regionális emelkedési iránya is való-
színnyé teszi a két jelenség közötti kapcsolatot.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ÉNy-i Kárpátok izo-
sztatikns Icompenzációja valószínleg nem lokális, hanem regionális
és iliogj" a regioualitás foka meglehetsen nagy, nagyobb, mint
ahogy azt általában feltételezni szokták.

Ezen eladásunkban sajnos nem terjeszkedhetünk ki ezen jelen-
ség szabatos vizsgálatára. Eredetileg az volt a szándékunk, hogy e
szempontból is nemcsak valószín, hanem szabatos képet nyújtsunk
Azonban Hofr. Hopfner-nek, akihez az osztrák adathalmazért for-
dultunk, tragikus elhalálozása folytán az osztrák adatszolgáltata

-

sunkbfui késedelem állott be.
íVlinden esetre azonban azt tényként kell elfogadnunk, hogy a

magyarországi izoanabázisok az ÉNy-i Kárpátok menetét követik,
értékeik a Kárpátok felé növekednek és, hogy ez a növekedés az
egész területen végigvonulván, régionális jelleggel bír,

A dunántúli kéregmozgások tanulmányozása szempontjából
bennünket azonban nem is annyira ez a régionális jelleg emel-
kedés érdekel, hanem az. hogy abban milyen mértékben vesznek
részt a Dunántúl különböz geológiai tömegei.

Bendefy László** fent említett munkájában ezt írja;
„Az emelked területen belül is vannak egyes, fiatalon besüly-

lyedt tábláli, melyek iigyan szintén emelkednek, de emelkedésük
intenzitása környezetük mozgásintenzitásán jóval alul marad“.

Hogy a Dunántúl egyes geológiai . tömegeinek az átlagostól
<*ltcr elmozdiilásait térképre rögzítsük, a Gárdonyi-féle izoanabázis
térképen azt a geofizikában általánosságban szokásos szerkesztést
végeztük el, amely a régionális, vagyis az átlagos emelkedés meg-
határozásából és ennek az eredeti görbék éi*tékeibl való levoná-
sából áll.

Ily módon jutottunk „A dunántúli átlagra vonatkoztatott
izoanabázisok térkópé-hez“ melv az egves dunántúli tömegeknek az
átlagtól eltér egyéni mozgásait tükrözi vissza. (L. a 16. ábrát).

A szerkesztés egy egyszer és egyértelm képet eredményezett.
A residual, vagyis az átlagra vonatkoztatott izoanabázisok menete
úgyszólván anailógiát mutat a gravitációs anomáliák térképével,
logikus kapcsolatba hozható a mágneses anomáliák térképével, a
Dunántúl geológiai és földrengési térképeivel és amint ezt a késb-
biekben látni fogjuk, nagyfcktx hasonlatosságot tüntet fel a geo-
therraikus gradiens anoraáliáinak térképével is.

A Balatontól É-ra fekv terület emelked zónája megfelel az
ottani mezozoos tömegek elrendezésének. Az ezt körülölel süllyed
rész pedig, a dunántúli pannonmedence és az alatta fekv paleozoos
tömegek zónáját körvonalazza. Az ettl D-re jelentkez, emelked
rész a Plorvátországból a feilszín alatt átvonuló mezozoos tömegek
területén kezddik és a Mecsek mezozoikumán keresztül Kecskemét
irányába, a Duna—Tisza közére vonul át. Itt egyez csapásban,
magában foglalja a gravitációs felvételek által megállapított János-
halma—Süldíösd és Tompa—Madarasi alaphegység magaslatokat,
melyeket Szurovy Géza*'* „A Nagy-Magyar-Alföld földtörténeti és
hegyszerkezeti vázlata'* cím taniilmányában mezozoos eredetek-
nsk sejt. (17. ábra.)
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17. abra. Az Alföld perem vidékáoi szálban álíó (fekete) é.s az Alföld belsejében

mélyhesüMyedt (voaialkázott) triászképzödmenyek, a fe’színük fúrások által nyert
laélységndataivál, Szurovy Gréza szerint.

Triasformatioaieu auf dem Gebiete dér Ung'ariscbsiii Tiefebene u>ueb Géza Szurovy.
Die Kontúrén dér in dér Kandzone nn dér Oberflache liegenden Triasbildiingen
•^ind seliwarz gefarbt, die versiinkenen, teilweise angeholirten Triasniassen des

.Mföid sind gestriebelt..

Az izoanalfázls térkép alap.iául .szolgáló alappontliálózat uein
olég sürü^ ahhoz, hogy abból egyes lokális zónák szintváltozá-
.saira tudjunk következtetni. A felvételi teiáilet szélén fekv
Pazekashoda—Mórágyi gránitterületet megkerülték a .szintezési
vonalak. Ezen szegélyzónáhan már a regionális levonások is bizony-



taltmabbakká válnak, úgy, liogy e toinletre agyértelm következ-
tetéseket levonni nem tudunk.

A szintváltoziisok tianulmáuyozása tehát a következ érdek(>s
(OTclmé,nyékét szolgátt atja

:

1. A Dunántúl területe, DK-ról kiindulva és az ÉNy Kárpátok,
lele haladva emelkedé.sben van és az emelkedés mértéke DK-rl
I'lNy felé haladva fokozatosan növekedik, vagy ami ugyanezt
.jelenti; az ÉNy-i Kárpátok zónájából kiindulva és az Alföld felé
haladva egy i'égionális süllyedés álla])ítható meg.

2. A Dunántúl mezozoos és paleozoos tömegei ezen regionális
•melkedésen felül önálló mozgásokat is ^égeznek és pedig a mezo-
/oos tömegek az átlag fölé emelkednek, a paleozoos tömegek pedig
az átlag alá süllyednek.

E háromféle mozgás együttes hatása szakja meg az üledék-
gyjt zónák helyének kialakulását. Ki kell emelnünk, hogy e

szempontból a három közül a legnagyobb szerepe az eJisÖnek. a

regionális süllyedésnek van.

Az elzekben mondottakból megállapítható a szintváltozások
rendszeres vizsgálatának nagy tektonikai jelentsége. Bendefy
László vezetésévet a Pénzügj^minisztórium XIII. e. osztályán egy
szintváltozásokat vizsgáló hizottság mködik, melynek keretében a

a régi szintezési i)oiitokat újra kiegyenlítették és programjukba
vették egy új, szabatos, a Kárpát-medence országaira kiterjed
izoanaházis térkép meg'szerkesztését. E munkától igen sokat várunk
és reméljük, Imgy az nem sok id múlva jelentsen gyarapítani
fogja isiuereteinket.

Az eddigi megálla])itások a függleges értelm kéregmozgá-
sokra vonatkoztak. A magyarországi horizontális irányú kéregmoz-
gások megállapításáról és vizsgálatairól ezideig még adataink uin-

esenek.

Tudomásunk szeriui a M. Honvéd Térképészeti Intézet Tudo-
mányos osztálya, Kédey István vezetésével foglalkozik a horizon-
tális kéregmozgások vizsgálatával. Keméljük, hogy értékes ered-
m én ye ik c- 1 n ein so !• ;ira n i e g.i sm e rh et jük

.

.1. A (hc.iáutúli kéi ecjmozfjásifk okairól.

Az elz fejezethen elmondottakból kitnik, hogy a Dunántúlon
még intenzív kéregmozgások vannak.

A Dunántúl regionális mozgása, valamint a mezozoos tömegek
emelkedése és a paleozoos döinegek süllyedése izosztatikns jelle.e
mozgások.

Annak, liogy a Magya;- iMedeneében végbemen lokális kéreg-
mozgások izos/tatikus jellegek, a geológiai bizonyítéka az a tény,
hogy a legfiatalabb Vétegek leguagyobh tömegei áltniáhan paleozoos
sziklaf'íiiékre telejiedtek.

A paleozoos tömegek azért süllyednek, mert a legutolsó emel-
kedés alkalmával túl magasra .jutottak. A mezozoos tengerekbl
lei'akódolt hatalmas mészktömegek pedig azért emelkednek, meri
lerakódásuk folyamán az alattuk lev földkéreg tói nagy megterhe-
lésl szenvedett.
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lO/.iiti'm link iiia»;yarázatol adni azon tátszólanos elleiLt-

iiiondásra, lucdyet .,A n^liézséjíi orö rás'ionális anoniiáliái*’ aíniíí

ffiji'zetben említettünk.
A neiiéz.st‘s>’i er rinulellenes,séí>einek (Innántnll térképein a fel-

színi mczozoos töineg-ek ki). 20 inillÍR-al viszonylaK'os naffysás'ü
inaximninot okoznak.

A területet átszel izosztatikns anomália szelvényt Faesinay
László' szei'int a mellékelt táblán láthatjuk. (18. ábra.)

A szintváltozások vizsgálata azt bizonyítja, hogy ezen látszó-

lagos tmegtbblettel bíró zónák emelkednek, dacára annak, hogy
az izosz-tá/.ia tr\énye szerint süllyedniük kellene.

GRAVITÁCIÓS SZELVÉNYEK OLMÜTZ ÉS SIKLÓS KÖZÖTT
Facsinay László SZERINT.

Bouquec-anorrália Izosztaükus anomália v
Airy sz&rint T=3Qkm

SCHWEREANOMALIEN ZWISCHEN OLM ÜTZund SIKLÓS
NACH L. Facsinay.

n'. ( í i';i \ i t j'ná j.s vhii\ ek Olnnilz V-; Sikió>, kö'/.r)li, F;h-s'hi;i L!'
i-./.ló

szerint.

Hogy ez az ellentmondás csak látszólagos, azt a szóbanforgó -

leiszíni mezpzoos tömegek szabatos gravitációs vizsgálata dönti el.

E szempontból gravitációs szelvény száinításakat végeztünk
annak megállapítására, hogy a Bakony felszíni tömegei mi'kkora
gravitációs hatást kellene, hogy okozzanak.

A Bakonyt E-ról és D-röl körülzáró pannoninedence fiatal üle-

dékes kzetei és a felszíni meznzoos tömegek közötti snrnség-
különbiég 0 4 ~ 0,.ö-re tehet.

A nie lencék mélységeirl kinilföldi és igali fnrásaink mélységei
OS a geofizikai mérések eredményei adnak tájékoztató képet.

Az E-i medencerész mélységét legalább 3.000 m-nek, a Balaton-
kól D-re ídterülét pedig kb 2.000 m-i'el lehet felvennünk.



Az ezen alapokon elvégzett számítások nzt eredményezik, hogy
a Bakony tömegeinek gravitációs hatása kb, a kétszerese ami^,
mint amennyi gramtációs térképeinken indikálódik.

Ha ezen felszíai hatást gra^'itációs anomáliáinkból levonjuk, a
Bakony inezozoos tömegeinek helyén egy minimum zónát kapunk,
ami megfelel az izosztatikus követelményeknek.

Az izosztatikus egyejisúlyba való törekvés és a nehézségi er
rendellenességei közötti látszólagos ellentmondást, tehát a felszíni

tömegek beárnyékoló hatása okozza.

A mezozoos tömegek emelkedése folytán az azok által okozott
gravitációs hatás állandóan növekedik. A Bakony emelkedése addig
fog tartani, amíg helyre nem áll az izosztatikus egyensúlyi állaix>t,

vagyis, amíg az általa okozott gi-avitációs hatás a mainak kb. a

kétszeresére (unelkedik.

\y. GEÜTHEBMIKUS .MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK
FELDOLGOZÁSA ÉS AZOK ÉRTELISIEZÉSE.

Eddigi ismereteink szerint Athauázius Kircher volt egyike az
elsknek, aki kzetek hmérsékletét mérte, 166. körül. Szisztema-
tikus hömérsékletmérések csak 150 évvel késbb következtek angol,
fríincia és német bán;j'ákban.'‘* 1880 körül kezdték a kzetek vezet-
képességének és egyéb fizikai tényezknek a vizsgálatát. A mély-
fúrások számának növekedésével mindig több és több közetanyag
gylt össze. Ezeknek a részletes tanulmányozása a századforduló
után következett. Legismertebb kutatók Van Orstrand,^® Königs-
berger*' és HeakB’ voltak. A modern geothermikus méréseket attól

az idtl számíthatjuk, amikor a mélyfúrások elektromos szelvénye-
zése az 1930-as években megindult, s a modem elektromos thermo-
metereket kifejlesztették. E módszerekkel ugyanis a fiirólyukbau
folyamatos hmérsékletmérést lehet végezni. Hazánkban a leg-

kiterjedtebb munkát ezen a téren Sümeghy Józsefi®, Horusitzky
Henrik*”, Schmidt Eligius Róbert®" és Boldizsár Tibor®' végezték.

A föld belseje felé haladva, egy bizonyos mélységig (neutrális
pont kb 20 m-ben) a hmérséklet csökken, e mélységtl kezdve azon-
ban többé-kevésbé egyenletesen emelkedik. Az 1" C hömérséldet
emelkedéséhez tartozó mélységet méterben kifejezve, mint ismere-
tes. geothermikus gradiensnek nevezzük.

Itt meg kell jegyeznünk, hogy gradiens alatt a geofizikában és

fizikában általában Aalamilyen menn3'iségnek a hosszegj’^ségre es
változását értjük, pl. a nehézségi er gradiens, a nehézségi ernek
valamilyen irányban 1 cm-re es változása. Ha e fogalmazáshoz
következetesk akarunk lenni, alíkor az elbbi értelemben vett geo-

thermikus gradiens tulajdonképpen „reeiprok-gradiens“ (a külföldi

irodalomban már kezdik ezt a kifejezést használni).

Már a geothermikus kutatások kezdetén rájöttek arra, hogy a
geothei'mikns gradiens a különböz vidékeken különböz. Okát a
föld kérgét alkotó kzetek, hvezet képességének a különbözségé-
ben, tektonikai folyamatokban, organikus anyagok oxidációja
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lolytáii lé' lejöv h, vaji:y gázexpauzió folytán keletikezö lehlés,
ráióaktív bomlások és talajvizek, s azok áramlásá.l>aii keresték.

Regionális kutatáscknál az els két ok jöliet fként szániításbH.

mert a többi általában lokális jelleg.

Vau Or.strand“ számos mérés alapján azt találta, hogy a geo-
tliennikns gradiens antiklinálisokon kisebb, mint Szinkliná-lisokban.

BeliakoV*' „Az izotbermák viszonya a prekambrinmi orosz tábla
domborzatához** c. ezévi munkájában azt találjuk, hogy az izo
thermák követik a kristályos alapközet vonulatát- Tehát a geo-
thermikns grádlons értéke kisebb, ahol a kristályos kzet a felszín-

hez közelelih van, nagyobb, ha mélyebben van.

W. Thom’’ .szerint az alacsony geothermikns gradiens ériókek
tektonikai mozgásokra vezethetk vissza.

A Dnnántiil és az Alföld regionális geofizikája nem volna tel-

jes. b.a a geothermikns viszonyokat figyelembe nem veiménk.
A rendelkezésünkre álló anyag azonban egyáltalában nem új
kelet felvétel, és a modern értelemben ve*t geothermikns gradiens
fogalmának nem felel meg. Maga Sümeghy^", kinek munkájáhól a

legtöbb adatot vettük, a bevezetésében elmondja, liogy a geother-
mikns giadienst az artézi kutakból kifolyó víz hmérsékletébl szá-
mító' ta. Ezzel teriné-szetesen nem akarjuk alapvet mnnkájának
értékét kisebbíteni, de a mai módszerek mellett ez a meghatározás
már nem használatos. Síivel azonban más adat nem állott rendel-
kezésünkre. ezeket használtak fel az alább ismertetett feldolgozás
szerint.

Már Sümeghy^® is bizonyos zónákat különböztet meg mnnkáj;i-
ban, a különböz mélység kutakból számított gradiensekre. így
50—100 in-ig, 100—*200 m-ig, 200—400 m-ig és 400 m-en felül zónákra
Osztja ,a mélységeknek megfelelen a gradienseket, mert az
egyes értékek között nagy a változatos.ság (5 m/l°C-tól 30 m/l°C-ig).

ináskülönben nem tnd összehasonlítá.st tenni. Ez a szakaszos mód-
szer azonban nem ad általános jelleg összehasonlítási alapo.!.

A mellékelt rajz >zerint (19. ábra), felraktuk a geothermiku.''
gradiens értékeket az egyes fúrások termelöréteg luély.ségének a

riiggvényében. Ez értékeket megközepelve, a vastagon kihúzott
görbéhez jntottunlv- Ehhez a görbóliez tartozó értékeket nevezzük
normális értékeknek és az ettl való eltéré.st, íuiomáliának. Nem
vizsgáltuk, hogy a gradiens miért függ a mélységtl, ez meghaladta
volna kitzött célunkat. IMegoldásnnk helyességének bizonyítására
ngyanázon helységekben lév, tehát egymáshoz közeli, Sümeghy*®
szerint igen eltér gradiens érték, különböz mélység kutak ered-

ményeit sovakoztatjuk fel. Ezek az eddigi módszerek szerint nem
voltak összehasonlíthatók, . s számításunk alapján 1—2 m/l“C-ra
egyeznek, amiíit ez a következ táblázatunkban látható.

Hogy az így kapott geothermikns gradiens anomáilia térképp.
Wir ez így is használható, az esetleges lokális zavaroktól megtisztít-

,snk, azt nagyobb területegységekre kiegyenlítettük. Ügy, hogy a

térképre felírt számok 900 knr területre jellemz adatok (1. a 20.

ábrát).

Gradiens anomália térképünkbe Sümeghy^®. alacsony gradiens
vonalai általában jól laleillenek.
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Nézzük iiiL'g, hogy eddig ismereteink alapján hogyan órtelmez-
hetjük az ily módon szerkesztett geothermikus gradiens anomália
térképet.

A dunántúli zónát vizsgálva, meigállapíthatjuk, hogy a negatív
gradiens anomáliák területei a paleozoos kzetek területein, a pozi-

tív gradiens anomáliák értékei pedig a mezozoos tömegek lelett

heilyezkednek el.

A residual izcanabázis térképpel való összehasonlitás alapján
ehhez még hozzáfzhetjük azt, hoigy a negatívok a süllyed paleozoi-
kumon, a pozitívok ]>edig az emelked mezozoikumon vannak.

A geothermikus gradiens anomáliáknak a Balatontól DK-re
es Icépe kidomborítja ezen terület parageoszinklinális jellegiét,

amnenyiben a paleozoikus zónában jeten*kezö pozitív gradiensekkel
jelzett mezozoos szigetek vázlatos kontúrjai mezozoos tengervályuk-
nak képzelhetk ol.

A Nagyalföklre, Kecskemét iiúiiyába átvonuló, emelked mezo-
zoikum, 7nely csapásra helyesen magában foglalja a Szurovy^’ által

triásznak sejtett Jánoshalma—Sükkösdi és Tompa—Madarasi gravi-
tációs maximumok területeit, pozitív geothermikus gradiensekkel
van jellemezve, a Szurovy^’ által triásznak tartott Ferencszállási
gravitációs maximum területével együtt. (L. Szurovy térképét a

triász elterjedésérl 17. clbra.)

A tótkomlósi megfúrt mezozoikumnaiv szintén pozitív gradiens
anomália zóna felel meg, habár ez a pozitív zóna K-felé a Jaskó*'
térképén relatíve kis rétegvastagságokkal jelzett negyedkori üledék-
sor fenéksíkjának kiemelkedése felié tolódik el (1- 11. ábra).

Budupesttöl K-re, valamint a Tard-tól D-re fekv mezozoos
tömegek szintén pozitív zónákba esnek.

A Biigjd-i mezozoikTim köj-nyékén gradiens éi-tékeink nincsenek.
A Osepel-sziget alatt átvonnló pozitív zóna azonban ezirányba tart.



Ezz^el szemben a Nagyalföld összes eddigi, a paleozoikumlba
mélyített fúrásainiak negatív gradiens anomáliák által iellemzett
kerületek felelnek meg térképünkön.

A Horusitzky^®-féle adatok aránylag csak kis területre, Sopron
vm. Csorna és kapuvári járéisám vonatkoznak. E területre izoanomál-
görbéket, adatok hiányában nem tudunk rajzolni. A számított
három átlagértéket azon tény demonstrálására vittük fel tér-

képünkre, hogy a Budapestrl Ny-ra elterül mezozoikumnak meg-
felel pozitív gradiens értékek a Kisalföld paleozoos tömege fölött
uj ra lecsökkennek.

Ezeknél az adatoknál más normálgörbét kellett szerkesztenünk,
itt a normálgörbe magasabb, tehát a normális geothermikus gi’a-

diens értékek nagyobbak. Ez összhangban van azzal, hogy a Kis-
alföldön a nevezett területen jóval mélyebben fekszik a paleozoikum.!
mint a Nagyalföldön.

Blddigi ismereteink alapján megállapítható tehát, hogy a geo-'

tliermikns gradiens anomáliák mély vonulatait a paleozoos kzetek
felszínhez való közelsége okozza, vagyis, hogy a kis gradiensek
zónája a paleozoikum képét tükrözi. Ez következik abból, hogy a
paleozoos kzetek lényegesen jobb hvezetképességek az üledékes
kzeteknél, s amint a bevezeté.sben említett jellemz munkák mond-
ják, ha a jól vezet kristályos alapkzet közelebb jön a felszínhez,

az a geothermikus gradiens csökkenését vonja maga után. Ez teljes

összhangban van a !Mag\mr-inedenee területén tapasztalt és elbb
kifejtett tényekkel.

Schmidt Eligius Kóbert®“ „Az Alföld altalajának hmérsók-
lete, hgazdálkodása és a geothermikiis gradiens kialakulására, való
hatása" cím munkájában is megersíti ezt a felfogá.st. a következ
két mondván:

..Jol)b hvezetképességü kzetekben a geothermikus gradiens
nagyobb, rosszabb hvezetkéi>ességekben kisebb." Ismeretes
to^'ál>bá, hogy tömör kzetek hvezetképessége nagyobb, mint a
porózus, vagy laza kzeteké. Amint a talajba mélyebbre hatolunk,
általában srbb, kevésbbé porózus kzeteket találunk. Ez a

magyarázata, annak, hogy mint a görbénkben feltüntettük, a geo-

thermikus gradiens a különböz mélység fiirásokból számítva, a
mélység függvénye.

Azonban nemcsupán erre az okra vezethetk vissza az alacson.N

grádiensek, hanem a paleozoikum süllyedésére is- Thom'* szerint, de
a fizika általános tanítása szerint is, a mozgás, a tektonikai mozgás
hfejldóssel jár. A paleozoikum süllyedése tehát a második oka a
grádiens alacsony voltának, A legkisebbek a gradiensek a Tiszán-
túlon, ahol a kvarter-takaró vastagsága alapján és a szintezési alap-

pontok \'áltozásai alapján is kétségkívül legnagyobb a süllyedd.
A süllyedés hatásának tulajdonítjuk egyébként az itt található
mélyfúrásokban laralkodó magas rétegnyomást is. (A Bihariiagy-
bajnm-i fiirá.sokban 1100 m-en 180 atm.)

A kapott eredmények, amellett, hogy a regionális geofizikai

képbe teljesen beillenek, arról gyznek meg bennünket, hogy a geo-

thermikus vizsgálatok regionális ^'i'szonylatban is rendkívül hasznos
adatokat szolgáltatnak. Emellett azután, mint Boldizsár Tibor'"

kimutatta, részletproblémák megoldására is nagyon hasznosak.



FofflaJjuk össze ezekután azokat az új tapasztalatokat, melyek
a magyar-meclenee felépítésére vonatkozóan ezen eladásból leszr-
Iietök.

Egy a magyiu--medence közepén átvonnló kristályois, p.aloazoos
vonulatot tudtunk a geofizika inódszereivel térképre rögzíteni,

s ezen felül a medence két geológiai föalkotó elemének a relatív

mozgását, vagyis a paleozoikum süllyedését és a mezozoikum emel-
kedését is sikerült Idmutatnimk.

Az els megáillapítás nem hat meglepetésszeren, mert amint
Vadász Elemér mellékelt térképe bizonyítja, geológusaink ezt eddig
is így képzelték (1. a 21. ábrát).

Azonban a geofizikai térképeink segítségével most mái* precí-
zebb képét adhatjuk a medeuoe alatti paleozoikumnak és így el-

értünk odáig, hogy az étidig elméleti síkon mozgó Tisda problémát”
konkrétebb formába öntsük.

Sok oly tektonikai részletre tudunk már magyarázatot találni,

^ melyek eddig még homályban voltak elttünk. Hogy csak egyet
említsünk: a residual izoanabázis térkép és a geothermikus ano-
mália térkép alapján könnyen megmagyarázható, hogy miért
Kecskemét az Alföld legnagyobb tektonikai földrengési epi-

centruma* (1- a 12. ábrát). Nyilvánvalóan azért, mert egy délrl az
.Alföld közepéig benyiíló oly emelked tömeg É végén fekszik, mely
három oldalról süllyed zónákkal van körülvéve.

A geothermikus gradiensek i-egionális anomália térképének,
melyen a mélyvonulatok a paleozoikum menetét, a miagas értékek
zómii pedig nagyjából a mezozoikum elterjedését jelzik, határozott
kratogéii jellege van.

Ez abban nyilvánul, hogy a mély-vonulat egymásra mei*leges
szakaszokból tevdik össze, ami megfelel a szilárdságtanból ismei*t

MoJjr-féle vonalak irányainak.

A Dunántúlon különben hasonló elhelyezkedés tapasztalható,
mivel a Kisalföld alatt átvonuló kárpáti osapású kristályos tömeg
után egy reá merleges paleozoos gerinc vonul a Balatonra merle-
gesen. annak DNy-i vége felé. Feltn jelenség, hogy a Tiszát át-

szel, valószín paleozoos vonulat iránya megegyezik a móri árok
irányával.

Az anomália kép menetét kétségen kívül egy kratogén tekto-
nizmus szabta meg.

Az a kérdés, hogy ez a kratogén tektonizus magára a m'ezo-
zoikum eltti paleozoos hegységre fejtette-e ki a hatását, mely eset-

ben a mezozoos tengereket egy már összetöredezett Tisia hiegység
választotta volna el, az egyes hegyroncsok között tengervályúkat
alkotván, vagy ami a geofizikai kép pusztán mechanikai szemlélete
alapján szintén elképzelhet volna, hogy az csak egy egysége:, a

Magyar-medence területét telje;en elborító mezoos tangerek id-
szaka után fejtette-e ki a hatását.

Az a tény, hogy a legnagyobb süllyedés zónájában a paleozoos
iüaphegység még mindig jóval magasabban van a környez mezo-
zoikiimnál, az alaosony gradiensek zónájának igen nagy szélessége
és több más tektonikai érv arra enged következtetni, hiogy az els
lehetség a valószínbb, vagyis hogy a mezozoos tengereket egy
már összetöj-edezett Tisia hegység választotta el egymástól.
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Die regionale Geophysik Transdanubiens

Von V I K T O H S C H E F F E 1{ und K A R L K A X T A .S

I. Die regiomúen Anomalien dér Schiverkraft

Erlautenide A'ergleicbung dér vcyi Kari Oltay auf Grund seiner

in Transdanubien ausgefüluden relativen Scbweremessungen nach
dér Pendelmethode verfassteia Karte dér Bouguer-soben Anonialien-
Averte mit dér von Eaoul Vajk auf dér Basis von Torsionswaage-
bestimmungen gezeicbneten tektonigeben Skizze und dér Karte dér
isostatiseben Anomalien von Ladislaus Faesinay,

L)ie Karte dér Boiiguer-seben Anomalien entsprielit im grossen
Ganzén dér Karte dér isos'atischen Anomalien. Dér im Gebiete des
Bakony • aiigedeiitete Massenülerscbu''s ergibt sich aus Obertlácbe-
wirkungen; diese Zone ist niclit im Sinken, sondeorn im Aufsteigen
begriffen.

In dér Anlage des GraAÚtationsbildes Trainsdanubiens inacht
sieb in erster Linie die Winkung dér mesozooiseheu Kalkscbollen
bemerkbar, was auob durcb einen Verg.eich mit dér Amn Eiemér
Vadász verfassten Kartenskizze: „Geo[ogiseb-tektcniscbe Skizze des

Fngariseben Beckens“ festgestellt werden kann.



II. Die regionaleii Anohialie)i des Erdtnofjiieii.snm.s

Die l)eig:esclilos.sene Karte: „Die Auouuilieii dei* vertikalieii Inteai-

nitatskomponente des Evdmas>-uetisnius ia Transdanubien imd in dér
Kleinen Un.í>arisehen Tic-rebene’‘ ('nthiilt die Aiiswcvtnnfí dér líeo-

bachtiingeii aui' 16089 transdanulnscdien und za. l.')0ü Heabaebtiiiigs-

stationen in dér Kleinen Tieíebene. Eine Vergleielinng mitdér geplo

gischen Struktnrkarte übiei*zengt nns davom, dass es sich biebei in

erster Linie um die regionalen Schwerewinknngen dér kristallinen
(resteinszüge Transdannl)iens liandelt.

Ausser dein kris'allinein StdiiePern mid den vnlikaiiiselien (lestei-

níMi iiben in den vöm Balaton S-licli mid SW-lich gelegenen óebie-
len anc'h die palaozoiseheii Sandsteine, iasebKOiidere dér iiermisebe

Sandstein grosse magnetiselie Wirkmigen ans.
Als regionale Grundindikatioii dér inaiguetLscdien Ananiolien

gibt sich eine Depression zu ei'keniien, welche sich voni SW-lichen
Ttil Transdannbie-ns ausgehend geigein NO zn hinzieht; sic entspricht .

einer Einsenknng iin kristallinen Grmidgebirge.
Als die ansgebreitetsten, dnrcli vnlkanische Gesteiiie verursachten

magnetischen Anomalien in Traiisdamibien anssern sicli die dnrcJi
den Granitlakkolithea des V^elenceer-Gebirges verursaohte, ferner die
im Kleinen Alföld, zwischen Gyr mid Pozsony (Bratislava),
NW-lieh von Gyr, in dér Umgebung von Szil befindlichen mid die
SW-lich von Szombathely beobachteten, gleichfalss verborgenen
Labkolithea zuzusehreibenden, Anomalien.

1. lm Kleinen Alföld und in dér NW-Zone 'Transdanubiens las-

sen stich die Umrisse eines machtigen, dér Streichrichtnng dér Nord-
vestlichen Karpathen folgenden, im Síiden gcgen das Bacher-
Gebirge gerichteten, mit vulkanischen Ernptivmassen dnrohzogenen
kristallinen Gebirges enkennen. Dér imiere Vulkankranz dér Kar-
palken erstreekt sich ttber Mátra, Cserhát, Osztrovszker- und Bör-
zsöuyer-Gebirge in nnterirdischer Porse'znng quer dnrcli die Kleine
Tiefebeue mid NW-Teil Transdanubiens ebeiifalls bis zmn Bacher-
gebirge.

Zieht mail die Karte von Alexander daskó: „Kainozoische Sedi-
luente im Ungarischen Beebeii" ziim Vergleich im Kleinen Alföld
heran, so ergibt sicdi, dass die Máchtigkeitskonturen dieser Sedi-
meiite vollkommen den Grienzen dér im Untergrmide anzmiehmen-
den ikristallinen Gesteinszüge entsiwechen. Es darf dies als ein
Beweis dafür aiigesehen werden, dass die Sedimentation dér kaiiio-

zooischen Schiehteii mit dem Absinkeii des kristallinen Grnnd-
gebirges Schritt hielt.

Die von Elemér Szádec'zky-Kardoss mid Ladislans Straiiss aus
Schotteranalysen abgeleiteteii Feststellnngen nnterstützen im vollem
Maasse die Annahme dér angeführten versmikenen kristallinen
Gebirgszüge als geologische Realitát, zngleieh gébén sie das geolo-

gisehe Altér dér Eiirsinkungen an.
Die von Ludwig Lóczy isen. ausgesprochene Idee einer „írans-

danubischen Sch\velle“ kaim Amni geoiihysikadiseihen Standpniikte
ans als gesiehert betrachtet werden.

2. Im Gebiete zivischen Rába und Balaton maciit sich ein ver-
sunkener Gebirgszng hemerkbar, desseii Achse etwa dér Linie
Kszeg—Sárvár—Fonyód entsprieht. alsó senkreeht anf die Streich-



riobtuug- uuserer Mittel^'ebirge gerichtet ist mid mit seiueii imsi-
tivpii A-nomalieiiwerteii clie grosse Depression elei- maguetische Ano-
malieii entzweisehneidet. Es ist eiii aiieh geologisd'.i festgestellter
Sattel. weleher die grosssn Depressionen des Kleineii Alföld und
des südliolien Zalaer Gebietes voneinandev treimt. Es ist aiit Gruiid
dér Gröissenordiiuiug dér Ijestimiiiteii Auomalienwerte anzunelímcu,
dass die Ursaclie liielür in einer Erliebnug des pailaozoiseben Grund-
gebirges zii sneben ist.

3. lm Gehiete ztrischen (len Granifmassen des Veleneeer-Gebhges
mid des Baraui/aer Iiisehiebirges z°igeu sicb .iimíí-vulkauisehe
Gesteine, Ryolitbe, Tracbydolerite andeiitenden Anomalien stark
g&riebtet, was ais eiii Zengnis dafür anzuseben ist, dass dies? Amp-
tiva líings SW-XO geriebteten Grneblinieii empordrangen. In dér
Zone zwiscdien Paks und Dnnafüldvár feblen grössere ma?uetiscbe
Anonialiein. Hier wird die Donaulinie "s on dem mit dér Ba'latoiiaclise

parallel streicbenden Gravitationsmaxininm zwiscliGn Inibe—-Igái

—

Pincebely—Németkér erreiebt, wek-bes das genannte Gebiet entzwei-
trennt. Es is wabrsc'benlieb, dass die Gravitationsmaxiina von
Pincebely und Néinetkér abnlicb den isc'lion abgebobrten Maxima
vein Tgal und Bugyi ein Nabflieigen des mesozooischen Grundgebir-
ges zr Oberflaebe anzeigen. Dies würde aber bedenten, dass zwi-
seben dem Velenceer-Gebirge und dér Granitmas.-e in Baranya eine

Parageosynkliiiale durebstreiebt.
4. Die Gebiete NO-Ioch und S-Uvii vöm Balaton-Oberlmul leessen

sicb in zwei cliaralíteris'iscbe Zonen aufteilen.
Zwiseben dem Balaton nnd dér Linie Ka postai—Gyékény es zeiht

sicb in Transdanubiein eine Kette von Anomalien :hin, die mit dér
Balatondepression paralelles Streiclien bat. Diese Anomalienreibe
bildet die direikte Forsetzung dér Savefalten, t. i. dér ösGiclien Eort-
setzung dei' Alpeu.

Ein Hanptebarakteristikum des Gebietes südlicb dér Linie Gyé-
kényes—Kapostal wird durcb die Aenderung dér Streicbriclitung
dér maguetiseben Gravitationsauomalieu geliefert. Die Anomalien
entwickeln sicb aua dér Umgebuug des Baranyaer íiis'’lgebirges

znnaeb'St mit dinariseber Streicbriebtunig, dreben sié'i aber dann
bogeiiförmig zuniiebst nacb N. sodann leicbt nacb NO, womit sic

sicb den Streicbricbtnngen dér Savefaltungen angleicben.
Dér Scblüssel znm Verstandnis dieser Ersebeinung Avird durcb

cinen Vergleicb mit dem geologisoben Anfban Kroatiens gégében.
In einer im Jabre 1040 ersebienenen Arbeit von Sommermeier.

velclie die geologiscliein Verbaltnisse Jugo.=4aviens in zusammen-
fassender Weise bebandelt, lieisst es bei dér tektoniseben Oliarab-
téristik dér mit den transdannbiseben Gebieten benaebbarten Zone
Kroatiens, dass sicb dórt ein Zwisebengebiet zwiseben die Zonen
mit südalpider nnd andererseits dinarider Streicbricbtnng einkeilt.

dessen eigenes Streiclien als líesnltierende dér Faltungsvorgange
in den vorerwülbnten Gebieten anfzufassen i.st. Dér genann^^e Fo”-

seber nimmt an, dass beim Eintreten dér Auffaltungen die MasseJi
dér zwisebengesöiialteten Inseligebirge als Stauwiderstünde wirkten.

Dicse Erklaming ist völlig zufriedenstellend.
Ks wird die tektonisebe Skizze Sommermeier-s. sowie ein Lage-

plan dér aut geopbysikaliscbem Wege nacbtgewie -'Puen, in dér Tm.í'c

verborgenen Maganaintrusionen mitgeteilt.



I H. K7'ii.sff')ih(‘iref/ini(/e)i

1. Scistnotekfoinlt

Die AuouuiUbh dei' mas'iietisc'liLMi Deklinatiou la«si>n es alíi

^vahrseheillli(*h orsclieiueii, eláss aiidi dór Brcken<?rund iin Zentruni
dér Depresisiaii dér Grossen Uiis’arisfh'On Tiefebeiio vnii Kristallini-

kiim íí^bildet wird.
Bei Ziifíiruindele!iniií>: dér s.eismiscben Karton von Béla Simon

nnd Állton Réthly zeifít ciné v, i-ffleicliendie Untersnehnníí- dei'

Brdbébcn Eiiizentren mit deu geopliysikanscheii índikationen, dass
ilie Kleine Ungarisehe Tiefebene und die gi-össeren palaozooischen
und mesozooiselien Massive Transdamibieas sicli aseismiscli verhal-
ton. wáhrond die Berülirunigsfliieben dieser Seliolbn eine rege
SGisiiuizitat ibekundon.

2. Die Untersiichioif/ Uer (tníassUch neuer Feineinii'(i(ji(u(j

früherer Fixpunkte dér Pi'dzisioitsiiivelletneiits nefundene}) HöJien-
eeranderuugen ergibt, dass die ungarisebeii Isoanabasen dem Zugé
dér NW-liebeu Karpatheu folgen, dass ihre Zahleiiwerte gégén das
karpatisebs Randgebirge zu aiisteigen und dass diese Erhebung,
indem sie im ganzen Gebiet arjhalt, regionalen Cliarakter triigt.

Die Zusammens'iellung dér airf den für Transdanubien fest

uestellten inittlereii Wert bezogenen Isoanabaseui be\veist, das.s

aus'ser des vöm Zentruni dér Grossen Tiefebene gégén die Karpatlien
zu goriehteten régionaien Ansteigeiüs. oder was dasselbe ist, des
von den Karpatlien gégén die Mitte des Alföld zni gerioliteten regio-
nalen Absinkens, aueli iioeli die mesozooiseliei.i nnd palaozooisc-ben
Massive Transdanuliiens selbststfiiidigo Be-Nvegungen A'ollfüliren, n.

ZAV.: es erbeben sicli die mesozooiselien Massive iiber deu Durcli-
sdhnitt, walirend die palaozooiselieii Massive imter diesen isinkén.

Das regionale Bewegungsbild Transdanubiens, sowie die Hebuug
dér mesozooiselien Masseii und das Absinken dér palaozooischon
Sohollen deuteii aiif Bewegungo' i isostatiselien Cliarakters.

Zuni geologiseben Beweis dafülír, dass die sicli ira Ungariseben
Beoken abspielenden Krusten'bewegungen tatsaehlich isosta'isclieii

Carakter besitzen, kann die Feststellung dienen, dass die grössten
Masseii dér jüngsten geo-logisclieli Formationen im .allgenieiuen auf
palazooiseben Felsgrund rulien.

Die palazooiseben Massen sinken desbalb, weil sie anlasslieh
ibrer letzteii Erliebung in eine allzu hbe J^age geraten waren, die
aus den mesozooiseben Meeren abgelagerten maob'igen Kalkmassen
himvieder befiiiden sicli desbalb in aufwárts gericbteter Beweguug,
weil anlasslicli ibrer Ablageining die unter ibneii befindlicben
Krustenteile eine zu hbe Pressung erlitten habon, die sicli minmehr
a nszugleicben versuebt.

Wenn mán die Gravitationswirknng dér OberfUiclienniassen
des Bakony ausrechnet, so ergibt sicli, dass sió ungefahr ziiin

Doppelten des Wer‘.es anzusetzen ist, welclie ans unseren Seliwere-
kiirven abzulesen ist.

Wonii mán min diese Oberflachonwirknng von den Gravitations-
anoinalien abzielit, so erbiilt maii au dér Slelle dér memoziscliLn
Ma.ssen des Bakony iniie Minimumzone. was aucli mit Rücksicbt
auf die dnreb die Prazisionsnivellenients festgestellte Hebnng
ilie.ses Gobiige-'S denn isostatiselien Fordorungen eiPspricbt.

4
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Infolge des Autseigeus dex mesozooisclieu Masseii erhölt üicli die
durch sie verursachte Gravitationswiakung stendig. Die Hebung des
Bakony Avird sc^ange andauern, bis das isostatisclie Gle'leligewicdit

erreielit ist, d. h. bis die erzielte Gravitiationswirkung etwa den
doppelten Wert a-ou heute erreiclit.

IV^. Die Verarbeitmifj und Interpretieruny dér fíesultate
f/eothermisch er Messungén

Es wiudeii die Werte dér imgariseiieii geothermiseheu Gradieii-
ten als Fuuktioii dér Tiefenlage dér das Wasser liefeniden Schicbte
aní'getragen mid aiif diesse Weise ilire „Nonmalüíiirve" eruiert. Die
Abweiohung von diesen No'nnalwarten wurde „Anomalie des
geothermisehen Gradienten“ genannt. Dureh Bildung dieser
Anomalieiverte für je 900 km- Fláclie wurde die Karte dér Anoma-
lie.iiAverte dér geothermisehen Gradiente für das ungarische Beokeii
erlialten.

Es zeigt sich, dass die Gebiete dér negativeu Gradientenano-
malien über den palaozooischeii !Massen, die posith^en aber über den
masozooiseben Massen platznelimen.

'

So ergeben sich aus sámtlicheii Feststellungen diejser Arbeit
für den Aufban des Ungarisehen Beekens folgende empiríselie

Erkenntnisse:

TmZenti’um des Beekens konte mit den Hülfsmit teln derGeophysik
‘.‘in palaozooischer kristalliner Kern auskartiert werden. Ausser-
dem war es möglicli, den relativen Bewegnngssinn dér zwei Haupt-
kompoiiienten des geologischen Aufbaues des Beekens festzust3‘llen,

iiahmlich das Absinken des PaJaozooikums und dié Erhebung des

AFesozooikums.

Die durch die regionalen Anomalien des geothermisehen Gra-
diííiiten aiiigedeuteten paláozooise.hen Massen zeigen in ihrer Yer-
teiluiig deutlicli ein kratogenes Bewegungsbild an. Dies komim
darin zum Ausdruek, dass sich die Depressionen aus aufeinander
'eiukreeht gerich tétén Teilabsehnitten zusammensetzen, eine Folge
iler aus dér Festigkeitslehre bekannten Mohrschen Selieerungs

liehtungen.
Das Anomalienliild ist alsó ohne Zweifel dnreh einen kratogí*-

i:en Tek+onismus zustandegekommen.

V’’erschiedene tektonische Überlegungen lassen es als wahr-
scheinlieh erscheinen, dass dieser kratogene Tektonismus bereits vor
dér Ablagerung des Mesozooikums auf das paláozooische Grund-
gebirge eiagewirkt hat und das die mesozooischen Massen dureb
Bruchgebiete von einander getrennt wai*en, so dass zwischen den
einzelnen Trümmerschollen ^reea'eskanale bestanden.
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A volt bécsi Katonai- Földrajzi Intézet

szintezési falappontjainak szerepe a

jelenkori kéregmozgások meghatározásában*

liKN’DEFV LASZr/i

Az utóbbi .óvtizedekbeu mind számosabb tájegységen észlelték

azt a kétségtelen tényt, hogy a földkéreg már 10—^20 esztend alatt

is olyan mérték mozgásokat végez, amelyéket szabatos szintezéssel

igen érzékenyen lehet észlelni. A mai fejlettség nagy szabatosságú
;szintezésekkel a legkisebb mozgáscík is néhány éven, st — hónapon
belül kimutathatók. A régibb, 60—100 évvel ezeltti, tehát nem nagy
szabatosságú, de még mindig szabatosnak mondható sz ntezések is

alkalmasak azonban ari-a. liogy egy ilyen irányú munka alapjai
lehessenek.

Ilyen eékzatú munkára a volt Osztrák-Magyar Monarchia terü-

letén, tehát hazánkban is, alapul használhatók fel a volt bécsi Kato-
nai Földrajzi Intézet máig is megmaradt, bolygatatlan szintezési
alaiipontjai.

Nevezett intézet 1873 és 1898 között, a volt iVIonarchia területén
-- Dalmácia, Bosznia és Hercegovina kivételével — az akkori idk
követelményeihez és lehetségeihez mérten, igen jónak mondható
szintezést hajtott végre. Ennék az li. n. bécsi katonai szintezési háló-
zatnak részleges vázlatát látjuk az els ábrán.

Hogy a nagy költséggel és fáradsággal létesített hálózat állandó-
ságát biztosítsák, a birodalom egész területén — lehetleg. egyen-
letesen elosztva — hét falappontot (Urmarke) létesítettek. 1918-ban
a Monarchia szétesett, s területén ma nyolc-, illetleg Tr’eszt
szabadállammal egAÜitt: kilenc állam osztozik. A falappontck
közül ma Maria Bast Jugoszláviához, Fortezza Olaszországhoz,
Lisov és Vrutky Csehszlovákiához, Trehusa a Szovjeunióhoz, Turnu
Rossu Román'ához, Nadap pedig Magyarországhoz tartozik. Közü-
lük Vrutky-t (Ruttka) 1938-ban alagútépítéssel kapcsolatban lebon-
tották, Trebusa (Terebes) pedig kzetcsuszamlás következtében vál-
toztatta meg helyét. így ma csak öt eredeti föalappont áll.

* Ez a tauuliiiáiiy uugyariö. teljes terjedeluiébeii a 'l'éikéj)észeti Közi. VII.
kt. -'l

—4. számában jelenik meg. (Bpest, 1950.)



Az új magyar országos 1. reuciü szintezési hálózíti létesítése-

alkalmával a Háromszögelö Hivatal mérnökei. Szilágyi Béla min.
tanácsos, a Pénzügymin’sztérinm Állami Földmérés ügyosztály
azidöleni vezetjének rendeletére a bécsi katonai szintezés még fel

lelhet alai)pontjait is bevonták a hálózatba. Ezáltal lehetvé vált.

Iiogy a mintegy 50 év alatt bekövetkezett sz'ntváltozásokat Magyar-
ország területén kimutassák.

Kiderült, hogy a szintváltozásckrá jellemz izoanabázisok tökéle-

tesen ö.sszhangban vannak a Kárpátmedence geológiai szerkezeti

viszonyaival, s azok - miként Kántás K. és Scheffer V. taunlmánya
bizonyítja — nagy tájegységek regionális geofizikájának megismeré-
séhez megbízható alapot uynjtanak.

A bée'si szintezések természetesen sem mszerek, sem az alkal-

mazott módszerek dolgában meg se közelítik a mai felsrend szinte-

zéseket, st számítási mnnkálataikban is van néhány dnrva hiba.

Szerz évek óta foglalkozott azzal a kérdéssel, hogyan lehetne eze-

ket a. hiányosságokat kiküszöbölni, hogy ezáltal a bécsi katonai szin-

tezés is legalább is szabatosnak legyen nevezhet. Az erre vonatkozó
mnnkálatük befejezésükhöz közelednek. A célt elértük. Az lijounan

kiegyenlítend hálózatot semmiféle dnrva hiba é.^' legyéh, a kor
kevésbbé tökéletes eljárá.saiból folyó kényszer többé nem terhel’.

Rövidesen sor kerül egészen szabatos eredmények közlésére,

éspedig az eeldigieknél l‘inyegesen nagyobb területre vonatkozóan.
A jelenleg folyó részletvizsgálatok azonban igazolják azt is,

hogy maga a ])robléma kintt a hazai keretekbl. Kívánatos, hogy
a volt IMonarch’a területén osztozkodó nyolc-, illetleg Trieszt sza-

badállammal együtt kilenc állam svorcs együítmnködéshen v-iz.s-

gálja ezt a kérdést. Ebben az esetben az egész középenrópai térséget

formáló földkéregnek bf.nemal’ikáját részleteiben fel tndjnk derí-

teni.

Legfontosabb természetesen, hogy az n. n. ioalappontcílo (Ur
marke) egymáshoz való viszonya a íegnagyol)b szabatcsságú szinte-

zésekkel idrl-idre, talán 5, de legfeljtbb 15 évenként ellenriz-

tessék. A íalappontokról megfelelen részletes geolé>giai leírást kell

készíteni, s környéküket különböz geofizikai vizsgálatokkal ‘s fel

kell deríteni. A meglév falappontokra igen nagv gonddal kell-

Ügyelnünk, annyival is inkább, mivel a meglév hét közül kett
elpu.sztult.

Kívánatos volna, hogy Ti-ebusa íöalappont helyébe a bntini

postaépület közelében újabb fcalappont léte sittessák, és az iij fpont
a postaépületen lév, máig is érintetlen 7407. sz. bécsi eredet fura-

tos íalitáblával szoros és közvetlen kapcso’atba hoza.ssák. (Ugyanez
megtörtént Vrntky esetében is, mieltt a régi föalappontot eltávolí-

tották volna.)

Az érdekelt államok szoros együttmköelésével mindege ik részt-

vev lél igen számottévö, tndományosan és gyakorlat lag egyaránt

értékesíthet adathalmazhoz jutna. Hazánkban a kéregmozgások,
illetleg a .szintváltozások tanulmányozására és vizsgálatára állandó—
'zctt.ság létesült.



Die Rolle dér Urmarken des Prázisionsnivellements

des früheren Militárgeographischen Instítuts

zu Wien bei dér Feststellung aktueller

Krustenbewegungen

Von I. ASZI.o B K N I) !: F Y

Das elieinalige jMilitiirgeographisdie liistitut zu Wieu hat auf elem

eíeb’ete c!er eiiistigen Österreicliisch-Ungarischen Monarchie zwischeii
deu Jahren 1873 und 1899 ein Prazisions-Nivellement dureligeführt, des-

sen Ergeluiisse im Verhaltnis zu deu dainals gestellteii Anforderun-
geu und teelinischen Möglichkeiten ein sehr gutes genannt \verden
kannd Als Aus^angsniveau diente dabei eine ideale Niveauí'Iaehe,

welehe dem niittleren Meeresniveau des Adriatischen Meeeres,
beobatditet am Tlialattographen (Mareograplien) zu Triest, ent-

spricht. An Stelle \veitlaufiger Beselireibuugeh stellt die beige-

schlcssene Kartenskitzze das Netz des Prázisionsnivellements des

írülieren ]Militavgeo:traphischen Instituts dar. Die durch das Institut

g-"“gebenen austÜliiiicheu Beschreibungen dér Durchführung dér

Arbeiten und ihrer Resultate befindeu sieli in den für die Internatio-

nale Erdmessung verí'assten Publikationen; „Die astrononiisch
geodatisclien Arbeiten des k. und k. Militárgeographischen Institutes

in Wien.“

Um die erhaltenen Höhenangaben des Xetzes dauernd zu ver-

ankern, evurden au! dem ganzen öebiete dér einstigen Monarchie, u.

ZAV. in möglic'hst gleiedimassiger Verteilung, sieben Hauptiixpunkte.
scg. „Erniarken“ erriclitet. Von dicsen Urmarken entfielen zr Zeit

ihrer Erstellung vier auí das CH'biet Ungarns; infoige Aenderung
dér Grenzen befindet sieh hente nur mehr die Urmarke „NADAP"
innerhalb des ungarischen Staatsterritoriums.

Folgende Urmarken wurden erriclitet:

1. ^lARIA RAST in dér Drau-Sehlucht im Bacher-Gebirge, 14.2

km von iMaribor (Marburg) 7.7 km von Feistritz und 3 3 km von
Maria-Rast, westlich von den genannten Ortsehaften an dér Eisen-
bahnlinie gelegen. Nach den Y'ciiiegenden detaillierten Lage-
bcsehreibungen bestelit dér Punkt in einerhorizontaler quadratischen
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2 . Szintezési to'alaj)poiitok meo’.ielöilési módja. — Bezeicdiiimi^- dev l'r-

markeii des Mi.itar-Nivelleim iit-Nelzes.

(iesteiiisflache. vou 10X1*> tmi Seilenlaiige, weldie 5 in westlicli vöm
Eisenlialinkilonietersteine No. 153. nncl 3.8 in südlich von dér Mittel-

ünie des Scdiienenstranges einer Gneis.s-FelseiiAvand angemeisselt

und sodanii feinpoliert wurde. Ziim Scliiitz gégén iinssere Einwivknn-
gen ist sie mit einem kleineii Marmor-Monnment bedeekt, dessen

normierte Masse anss Fig. 2. ersichtlieh sind.- (Ancli die übrigen

iin Folgenden angefiilivten Urinarken sind ange.seblií'fene Fels-

tlaélien und mit Denksteinen von den gleiclien normalisierten

Maat-sen bedeekt, mit höelistens dem üntersehiede, dass die Denk-
steine statt ans Marmor ans irgendeinem anderen Aviderstand.s

fahigem Gesteininater’ail bestelien.)

MARIA RAST liegt innerhalb dér Polygonlinie No. 11. welcbo
1878—1879 diircli Oberlieiitenant Franz Hoffmann nivelliort wurJe.
Nach Dnrcliínhrnng dér Aiisgle' chiliig ergaben siob als (spbaroidisch

korrigierte) Höliencoten über dem Beziigsniveau dér Adria

No. 434. Höliemnarke T. Oidn. (dnrch Gnsseisen-Tafel bezeiclinet)

b. d. Urmarke • 295.4821 m
No. 374. Urmarke (polierte Felsi'lacbe) ....... 295.5957 m



2. FHANZKXSFESTE (FOKTEZZA) bei dér ííleielinainigen

tirolisclien Ortschaft auf dean Allarmplatz im nntereii Fortd Diese
tJrmarke is diirch ein 2.3 kin laiiges Seitennivellemeiit an die

Polygonlinie X^o. 31. angeschlosscn. Das Xivellement erfolgte durcli

die Olierlieutenants Jo.sef Heiuibach und Franz Hoffmatm im Jalm*
1883. Die mitgeteilten ausgegliehenen Seehölien sind:"’

Xo. 1360. Höhemnarke I. Ordn. (eis. Tafel) b> d. Unnake 738.190.0 in

Xo. 1359. Urmarke (polierte Felsenflache) 730.4851 w
3. IjISOV (LTSCHAU), X'O-lich von ^’es. Budéjoviee (Budweis),

2.6 km von dér Ortschaft Lisov entfernt in dera „Spravedlnost*'
(Gerechtigkeit) genanuten Steinbrueh auf eiuer seinerzeit sub X"o.

1879 7 als Eigentum des Militargeographisehen Institutes zu Wien
eingotragen gewesenen Parzelle.'’’ Die TTnnarke wurde duvch ein 2.6

Maria Kast.

km lauges Seitennivellemeiit an die Polygonlinie Xo. 70. ange
schlcssen. Das X^ivellement erfolgte durch die Oberlieutenants Josef
IVaitz im Jahre 1877 und Willibald Schwarz im Jahre 1878. Die mit-

geteilten ausgeglichenen Seehöhen sind:'

Xo. 2918. Höhenmarke I. Ordn. (eis. Tafel) li. d. Urmarke 564.8410 in

X^o. 2919. Urmarke (polierte Felsflache) • 565.1483 )n

4. VRÜTKY (RUTTKA) im oberen Waag-Tal, 15.5 km SO-licb-
von Zilina (Zsolna, Süléin), 5.3 km SW-lieh von Vrútky. Als nahere
Ortsbezeichnung Avird angegeben. dass die Tü'inarke sieh in 1.87 km



Knlieniung vöm Wiichterliaus Xo. 120. bei Vrvitky in Naehbarschaft
(les südlichen ^Inndlcches des damals Just-Tunuel genannteu
Tnnnels beíindeu.® Sie ist diuTh ein Seitennivellemeut von 1.87 km
Liinge au die Polygonlinie Xo. l.j.5. angescdilcssen worden- Das
Xivellemeut erfolgte durch Lieuíenant Franz Hoffmann im .Fahre

1870, bezw. 1881 dni-cli übeilieutcnaiil Maximiliau Chalaupka und
noehmals im Jahre 1888 durch Hauptmaun Franz Netuschill. Die
eudgültig angencmiueneu ansgeg.icheuen Seehöhen werdeu wie
folgt augegeben:'*

Xo. OOIP Hühemuarke 1. Ordu. (eis. Taf.) am Bahuwachterhaus Xo.
120. bei Vrútky • 377.8288 m

Xo. 0019. Hclienmarke J. Ordii. (eis. Taí.) b. d. Urmarke
am südlichen ^lundlcche des Just-Tiinnels . . . -372 3354 ni

Xo. 0020 Frmarke (i'.olierte FeluflaHie) 371.0012 vi

4. Lisov - Lisdiau.

5. BFTIX bei TKEBFsA (Terebes) 31:2 km Xü-licli von Manna
icssziget und 3.24 km X^XO-licl) vöm Fostgeband? dér Ortschafi

TrebuSa im ohereu Theisstal anf eiuem Felsvoraprung westlieh dér

Strasse bei dér Hausergruppe Butin gelegen.'" Die Urmarke isi durch
ein 3.24 km ianges Seitennivellemeut mit dér PoU'SoMinie Xo. 185 im
Jahre 1887 von Ilauptmauu írauz Xetuschi^l verbuuden Avordeii.

vahrend die Linie 185 selbst im Jahre 1884 von Hauphnann Willibald

t'chicar.2
, und 1886 von Lieuteuant Kari Ficial, spater 1881 von Ober-

lieuíenant Ferdinaud IVoschilda uivclliert vurde. Die endgüliig

au íeucmmeuen, ausgeglichc-nen Scehöheii werdeu wie íel^t aug('-

geben:'*



No. 74U7. Hölitíjunarke I. Ordn. (eis. 'i'ai'el) ani Post-

fíebaiitle Trebuía dbO r)04.) in

No. 7528. Höhcniiiarke L Ordn. (ois. Tai'el) h. d. Urmnrki'
zumicdist Butin . . . 8G8.8522 ni

No. 7529. Urniarke (polierte Felsflacdie) ...... :]67.(i209 w
G. TUlíNr ROSSU (Vörö.stüronjer-. Rotlier 'rnnn-Passenfíe;

SISÜ-lic'h von Sibinn maré (NaííVczeben. Herinannsladt) in dér
fíenannten Pa.ssonge, 16.5 km siidlicdi von dér Ortsehafi Vestemn
(Vesztény- We.síen) gelegen. Die Unnarke i>t durch ein 0.43 km lan-

ges Seitennivellement mit dér Polygonluiie No. 223 verbunden. Das
Nivellemeni erfolgte 1885 dnreh Hanptmann Aíartial Difs und dureli

.'). l'’ortezza — Franzensfoste.

Oberlieulenant JMaxmilian Schivartz, es Avurde durch Hauptmanu
Franz Netuschill im Jahre 1887 Aviederholt. Ilié endgültig angenom-
inenei) ausgegUchenen Seehöhén sind lolgende:’-

No. 9426. Hülienmarke 1. Ordn. (eis. Taíel) zunacbst dér
Unnarke im abgesprengten Fels hinter dem iMonu-
ment • . . . . 361.1959 m

No. 9427. Unnarke (polierte Fekenflache) 259.6277 w
7. NADAP, zugleicb Unnarke des neuen ungarischen Landes-

Prazi.s!onsnivellement.s, in 7.0 km Entfernung von dér Eisenbahnata-
tion Kápolná-snyék im Granitsteinbruch am Fu:se des Meleg-Berges
gelegen. (Nacliusgelegene grössere Stadt: Székesfehérvár.) Die
Unnarke vurde dureli ein 6.99 km langes Seitennivellement an die



Polygonlinie No. 257 augesclilossen. Das Nivellement erl'olgte 1879

dm’ch Hauptmann Rudolf Randhartinger, bezw. 1880 durch Ober-
lieutenant Autón Strobel und wurde 1888 von Hauptmann Franz
NetiischiU wiederliolt. Die endgültig angenominenen, ausgegliclienen
Seehölien betragend®

No. 11256. Höhenniarke I. Ord. (eis. Tafel) im Granit-
ste nbi'uch zuniicbst dér Urmarke 176 1840 m

No. 11257. Urmarke (polierte Felsflache) 17S.8385 m

>



Wie obeu erwüliut, wurde bei dér Ausíuliruiig des aeuen uiifíari-

schen Landes-Prazisions-Nivellements als Bezuísniveau die Höheii-
eóte dér Urmarke Napad mit obigem Werte: 373.8385 m ü. d. Adria-
tischeii Meer von dér Ungarisohen Landesvermes.-:nng angenoin
meii.“

Fig. 3—9. zeigen die Lageskizzen dér Urmarken.i^ Es sei erwiihul,

dasi-s vor dem Anselilus.s Üsterreiehs au Deutschlaud die Origiiial-

Aufnahmsprotokolle im Militargeographisehen Institnt zu Wien noeli

vorhanden waren; (leider ist es fraglich, ob sie in den rolgendeii

Kriegswirren nicht vernicbtet wurdeu).

Als das Ungarischen Finanzministerinin im Jahi’e 1920 mit Ver-
ordnnng No. 32835/XIII.—b. die Erricht\mg eines nenen Landes-
Prazisionsnivellementuetzes veríugte, wurde zugleieh vorgesehen.
dass die an den Vermessungsstrecken noeh anffindbaren Höben-
inarken des altén militarischen Prazisions-Nivellenienth in die Mes-
sungen einznbezieben seien.>''

Die Polygonlinien des altén militarisc'hen Hölieunetzes erster

Ordimng waren znmeist langs Eisenbahnlinien aiigeordnet und die

Lángé dev einzeinen Polygonsehleifen sehr verschiedeu (2C0—700

km). Bei ihrer Vermessung wurden Nivellier-Instrumente ersto-

Kategorie dér Firma Starke und Kammerer beniitzt mit den von
Stampfer-Starke angegebenen Verbesserungen.'" Die verwendeten
Nivellier-Latten hatten eine Liinge von 3 m und H-íormigeu Quer-
sohuitt. Sie waren aus Tannenliolz verfertigte, an den E-nden mit
Metallschuhen versehene sög. Wendelatten mit em-Teilung auf dér
Vorder- und Rückseite. Zr Aufstelluug dér Latten an den Umsatz-
punkten dienten besoudere eiserne UnteEagen mit kugelíormigen
Kopf. Besondere Sorgfalt verwendete mán besouders seit 1889 auf
die Latt€nkom])aratiou bei dér Arbeit, insbesondere im gebirgigem
Terrain, doch Avar zu jener Zeit Avirkliche Bedeutung und Wichtig-
keit einer hauiigen LatteiiA-ergleichung nooli nioht bekannt.^®

Hiezu im Gegensatz sind die Polygonscbleifen uiiseres nenen
PrazisiousiiiA’^ellements bedeutend geringenen Umfanges (190—370

km) und sie A’ej'meiden möglichst die Eisenbahndamme. Als Instru-

ment A'erwenden wir heutzutage das in den Jahren 1922—1923

konstruierte Prazisions-Nivellierinstrumeut Amn K. Oltay, Avelclies

sioli ausgezeiehnet beAvalirte.'® Deneben habén sicli Avabreud des seit

dem ersten PrazisionsniA^ellement verflossenen halben Jahrhunderts
auch die JMethoden dér Messung ganz erheblich vevfeinert.^® Die an
die Prazision moderner Ni\'ellenients erster Ordnung zu stellenden
Anforderungen sind auf internationalen Kougressen festge^^tellt

Avorden. Hiedurch Avird es verstaudlich, dass das zAvischen 1920-
1944 aiASgeführte neue ungarische Prazisionsnivellement des erste

militiirische FeinniA'ellenient an Prazision bedeutend nbertrifft, so
dass es sogar in dieser Beziehung 1930 in ganz Európa an erster
Stelle stand.-i

Trotz dieser Unterschiede in Bezug auf Methodik und Prazision
konnten aus dem Vergleieh beider Arbeiten interessante Sohlüsse
gezogen Averden. Es zeigte sich nahmlioh. dass trotz dér grösseren
Fehler, Avelche dem altén militarischen FeinniA'ellement anhaften,
mit Sicherheit festgestellt Averden kann, dass sich in dér zAvischen



beiden Messmií^en verstriehenen Zeit \v i r k 1 i e li e \ e r a ii d e r u n-

g e n i 11 dér H ö li e n 1 a g e o n H ö h e ii m a r k e e r s t e r

O ! d n u 11 g e r e i g 11 e t habén, d i e mit dér g e o 1 o g i s c h e n
S t r 11 k 1 11 r 11 n s e r e s L a ii d e s v ö 1 1 i g h a r m o n i e r e n.^-

!)ies ist aueli gnnz natürlich, deiin diireh welclie Arten von Felilern
aiieli das alté í-\ iniiivollement gegenüber dem modernen entstelit

sein müge, liandelt es sifli dabei prinzipiell doch iiiir iim Feliler, die

nielír oder iveniger von devselben Xatiir sind, wie sie bei .jeder

Xivellementsarbeit aiift rétén, iim Feblcr alsó, die das (iesammtbild
in qiiaiititativer Bezielinng wolil etwas verzerren kimen, jedoeli dei

allgemeinen Cliarakter dér Hclienveranderiingen iiicht entselieidcnd
beeiiif'liissen. (Teli lasse dabei e'iiige grobe Fehier des altén Niv.elle-

ments ganz ausser Aclit; sie 'wurden bereits seinerzeit von General
Hterneck benierkt, dér den Versiicb macii te, sie durcb viederbolte
Xaclimessniigen eiiizelner Palygonlinieii aiisziimerzeii) Die Aiinabme.
dass die becbacbteten Höbendiffei-eiizen aiisscbliesslieb eine Folge
dér Aiisgleicbszivange bei dér Aiisgleicbung des altén Xiyellenient
netzes seien, scbeint iinbegründet zii sein. Weim diese x\nnabm<‘
ricbtig ivíire. so könnten die aiif Grniid dér beobacbteten Xiveaii-
differenzen ko)i.struiorten Kiirvenscbaareii nicbt in so völliger Über-
eiiistimmmig mit den Kesnltaten dér geologiscben und geopbysikali-
scben Forscbmigen steben.

Wiibrend des Krieges iviirde das zwiscben 192U—.1940 aiis-

geíübrte Prazisionsniveliement Ungarns durcb iveitere Fciiinivelle-

ments in Karpatborussland, in Siebenbürgen und in dér Bácska
ergánzt werden. Léidéi' iviirde aber die Gelegenbeit versánmt, die

tnr mis vornbergebend zngánglicb geiveseue Urmarke BL^^TIX bei

Trebiisa in eine Scbleife nnseres Hcbennetzes erster Ordming einzn-
bezieheu. Es ist dieses \'ersanmnis sowolil in ívissenscbaftlicber. als

aiicb in praktiscber Hinsiebt sebr zn bekbigen.

Heiite, da wir in Ungarn gezwiingen sind, allé beobacbteten
Xiveaudifferenzen ausscbliesslicb aiif die einzige Urmarke XADx\b'
zu bezieben, können ívir eigentlicb nur von relativen Xiveauver-
aiideriingen dér Fixpnnkte gegenüber diese r L'rmarke reden. Wir
können iins alsó Becbenscbaft gébén über die iiii Inneven des Kar
patbenbeckens sicb abspielenden Kviistenbewegungen, docb können
wir über den Bewegungscbarakter dér rings nni das Beckeii ange-

ordneten Gebirgssysteme nicbts aussagen, mid ebensowenig keimen
wir die genan absolnte Lageverandernng des Bezugspimktes
XAUAP selbst.

Vor einigen dabre versuclite icb im \mreine mit weil. d. Gár
(lo)iijl die absolnte Xiveauanderimg dér Urmarke XADAP sebat-

zímgsweise zn bestimmen. Dnrcb geologisebe Überlegiingen kain icb

nabnilicb znm Scblnsse, dass die relative Erbebnng von XADAI*
.iabrlicb etwa einen jMillimeter betragen könne. Gárdciuji-s Meiiuiiig

war, dass in dem Falle, wenn meine Aniiahme ricbtig sei, sicb die-

ses Resnltat als Scblnssfebler dér Scbleifengrnppen zwiscben Triesl-

Xadap-Fiiime geltend maciién müsse. Er stellte die in Betracbt koin-

menden Xivellemenísscbleiien in zweierlei Gruppiernngen zusain-

inen mid kain mit einer kamu in Betracbt kommeuden xVbweicbímg
(von 2—0%) zn einem Resnltat. welcbes meine Hypntbese bestati gt,e.-^
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Demrtiííi* HtM.‘luuuiKt‘ii eiii umso verljissliclieros Uc‘siilUit,

.je melir Nivellementsdileiteu zubammeuííH'assI werdeii, weil síeli

ilann dic Scddeiieiiseliliísse dér Zeit iiaeli hesser \ erteileu. Oárdotu/i
hat damals seiue rntersueluing in zwelerloi Woisc angístellt. Zuersl
hozog er bloss füiií' Polygone in die Sehlussfehlereohnnnfí Hír die

Streek'e Nadaii-Finine ein. Dér Sehlnsstehlev orííab síeli in dieseini

Palié zn -[- 5Ü min. Híerauf stelUo er einen Ziuí ans aebt jíeselilos.so-

nen Nivellementspolygonen zusaminen, woraiit dér Sehliissí'ehler

síeli aut' + 32 mm verringerte. Dieses Kesnltal liezieht sieh anf 30

dalire (1879—1909). Wenii es auf 50 dalire nmgereebnel wird, — (wie
ieh es in meiner snb Xo. 21. zitierlen Arbeit tat), — so ergibt sieh fhr
diese Període. + 53 mm Xiveauveriindernng als relatíve Prhobnng
von XADAP gegenüber dér Adriá-

in dicsem Belaiige ist aneb. l'olgeiide Hetraiditniig ven Interessé.

Xaeh dem mit znr J\"erfiigung stehenden Daten Avurde die Seeliölie

dér Urmarke 'ríJPiU^^SA (BP^TIX) nngetahr im Jahre 1930 Amm
medernen tseheehisehen militarisehen Príizisions niA’ellement zu
167.5602 m h. b. Adr. bestimmt.^^ Leider A\'ar es mir bis .jetzt noeb
uieht mög'.ieh die Bezngsete die ser Höhenangabe zu ermitteln, iiach

literarisehen Angabeír^". íA aber anznnehmen, dass dabei A’on dér
seinerzeit A'om Wiener MiliTargeographi.sehen Iiistitiit bestimmten
Seehöhe dér Urmarke Vrntky liei Zilina ausgegangen AA'nrde. Wic
oben angegeben, hatte sieh die Seehöhe dér Urmarke TREBUSA
(BUTIX) beim altén Feinnivellement des Wiener ínstitntes im Jahre
1887 zu^ 367.620!) m ergeben. Es Avjire daher t'hr d.'e Urmarke
TREBUSA (BUTIX) tr 43 Jahre ciné Senknng Amn — G0.7 mm zii

verzeichnen, aaíis anf 50 .lahre nmgereehnet den Betrag a'oii: —70.(5

mm ergfibe.

Es ist aber aneh möglieh, die HöheiiA’erandernng dér Urmarke
TREBUSA (BUTIX) mit nnserer Urmarke XADAP in Verbindnng
zn bringen, da das nngarisehe Laiides-Prazisionsnivellement im Jahre
1941 AA’isclien (Tiszanjlak) und Pancsika (in den chemaligen Komi-
taten Szatmár und Ugocsa, .jetzt SoA-jetunion) in 4 Orten an das
moderné tseheehoslovakísehe P’’einnivellement angesehlosseii Avnrde.

Naeh den AA^eiber untén in Tabelle X^o. 1. gegebenen Vergleieliscoten
ergibt sicli als MitelAA^ert dér Anschlussdifíerenz: 92.2 mm, nm
Avelehen Wert die tsehechosloAUAkischen Höhenangaben niedriger als

.jene des uugaiisehen Prüzisionsnivelleinents sind. Darans Avünle
S'ch für 1930 ergeben, dass die Hölieneöte dér Urmarke TREBUsA
(BUTIN), bezogen auf XAPAD, mit 367.5602+0.0922=,?67.f».52í vi ü. d.

Adr. anzusetzen AA'are. Das AA’ürde alsó Bedeuten, dass die Urmarke
TREBUáA (BUTIX) gegenhber XADAP relatÍA' innerhalb 43 .lalire

nm 367.6524—367.6209 m=-l-31.5 mm (nniiorgestiegen ist, A\'as auf 50

Jahre umgerechnet +36.6 mm relativen H e b u n g s b e t r a g gegen-
iiber XADAP bedeuten AAÜrde. Leider sind dicse Ansehlnsspnnkte
des tscheeliosloA’akisfdien llöhennetzes mit Ansnahme eines einzigen,
nahmlieh dér Höhenmarke 1. Ordn. (eis. Tafel Xo. 7592( des ehemali-
geu Militargeographistdien ínstitntes Wien (nng. Xo. ,5492) an dér

Eaiif't;ii'a (frühere.s Wachterhaus Xo, 2[54.) zAA’isc-hen V.' lok

(Ti.szau.ilak) und SeA'lus iXagyszöllös) uieht aneh ziigleicli Punkte
(les ^*lIl^,ll.f^en i^ra/.isionsni vellements des Wiener Institnts gcAA-esen.



Für den er-wáliuten Punkt ergibt sich gegenüber dér altén Wiener
Cóte (vgl. die Tabelle No. 1.) g éra de unigekehrt eine
S e n k 11 n g von — 55.4 mm i n 59 J a h r e n = — 46.9 mm i n 50
.1 a h r e n. Ein Zweiter Punkt am Balinhofe Vylok (Tiszaujlak)
(vgl. ebenfalls Tab. No. 1.) u- ?av. die Höhenmarke No. 7588. I. Ordn.
des Wiener Instituts ívurde gleicbfalls 1941 in die ungariselie Hölien-
messnng einbezogen. A n c h d i e s e r Punkt e r g a b eine
S e n k u n g von —47.1 mm i n 59 J a h r e n, d. i. — 39.9 mm i n
50 J a li r e n g e g e n ü e r NA D A P. Diese Feststelhmgen ver-
gliclien mit den Vorigen maimén zr ^'orsic'ht bei dér Verwendung
dér t.sclieelioslovakisclien Höhenaugaben zu weitergelienden
geotektouischen Sclilüssen, bevor nicht die Augelegenheit derBezugs-
niveaus dieser Angaben für die Vergleiehspunkte bereinigt wor
den ist.

Eimvandfreie Vergleiehungen dér llöhenveranderungen dér
Urmarken und Höhenmarken 1. Oi dnung im Gebiete dér einstigen

Monarc'hie sind .iedenfalls nur dann moglieh, wenn allé Beobach-
tungen auf ein und dasselbe Vergleielisniveau bezogen werden. Es
erhebt sich die Frage, velche dér Urmarken hiefür dienen soll, da es

nicht nur apriori wahrscheinlich ist, sondern nach Obigem auch als

< mpirisch bewiesen betvachtet werden darf, dass die Ürmarkeu
>' e 1 b s t i h r e H ö h e n 1 a g e n s e i n I h r e E r i- i c h t u n g v e r-

ii n d e r ]i k o n n t e n.

Es ist ohneiveiteres klar, dass dér seinerzeitige Ausgangspunkt
in Triest hiefür nicht geeignet ist, u. zav. in erster Linie danmi.
Aveii die Bestiniinung des mittleron Meeresniveaus nicht mit genü
gender Genauigkeit erfolgen konnte. Diese Bestimmung wurde
seinerzeit' von Dr. G. Farolfl, Prol'essor an dér Nautischen Akadémia
Triest durch Auswertung dér Aufzeichnunken für 1875 des am Molo
Sartorio in Triest aufgestellten, selbstáttig ívirkenden Thalattogra-
phen (!Mareographen) ausgefürt- Die Wasserstandskurve enthielt die

Werte für 609 Fiút- und 614 Ebbe-Wasserstande; die wurden auf
nonnaleu Barometerstand reduziert, ivoraus schliesslich Farolfi die

absolute Seehöhe dér Höhenmarke í. Ordnung No. 1. an dér Wand
des Finanzwachterhauschens am Molo Sartorio ableitete. Sie ergab
•sich zu: 3 3520 mm ± 0.0099 m, .d. h. die Bestimmung ist mit cinem
wahrscheinlichen Fehler von etiva 1 cm behaftet.-’

Spáter hat Dr. Róbert von Sterneck in eiuer besonderen
Studie-"* die Resultate dér mit den Thalattographen durcligefühiden
Bestimmungen des mittleren Wasserstandniveaus des Adriatischen
Meeres behandelt. Da am Triester Thalattograph die Wasserstands-
beobachtungeu ohne Unterbrechung weitergeführt wurden. stand im
•lahre 1904 bereits eine neue absolute Seehöhenangabe für die Höhen-
marke No. 1. zr Verfügung. Sie betrug: 3.2621 m ± 0.0099 m. Dieser
Wert ist ein aus den Beobachtungen zivischen 1876—1883 errechneter
.Mittelwert und ist alsó um rund 9 cm geringer als dér von Farolfi
bestimmte.

Ti-oíz dessen ívurde zr Feststellung tler Höhe über dem Meere.s-

spiegel des Fixpunktes, dér nrsprünglich hestimniter Wert benützt.
Das Grunduiveau des Netzes liegt alsó — .schreibt Regöczi — um
3-3520 m tief untén dem erwehnten Höhenzeichen.-'
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Diese Tatsaclie ist aber für die mis interessierenden Hölien-
C'ten von Ikeiner Bedeutung, weil ihr Zahlenwert wegen dér erwahn-
ten Diffei’eiiz von 9 em aueh spiiter nicht geandert wurden,

Das Wiener Militai’geograp'hisedie Institut nahm alsó einfaeh zr
Kenntniss. dass dér dureh Dr. G. Farolfi am Triester Tlialattographen
bestimmte inittlere Wert für die Höhenlage des mittleren Wasser-
standes dér Adria zwar mit einem Fehler von 9 cm behaftet sei,

doch erfolgte keine Korrektül* dér bereits publizierten Höhencoten,
weil damals im überwiegenden Teile dér Monaroliie die Hölien-
messung bereits vollendet war. Es wurde alsó auch weiterhin
bewnsst niiti dem einmal festgestellten falschen Bezugsniveau weiter-

gearbeitet. Die nrsprünglioh in den „Mitteilungen des kaiserl. und
königl. Militar-Geographischen Institutcs“ gleich nach Abschluss
dér betreffenden Nivelliernngen mitgeteilten Zahlenwerte habén
allerdings Avegen Aviederholter Ausgleichung dér Netze geringfügige
Aendemngen erlitten. Für nnsere Betrachtungen sind jene ansge-
glichenen Werte massgebend, die zum Sehluss in den zitierten Ban-
den dér vöm früheren Militargeographisohen Institut in Wien im
Auftrag dér Internationalen Erdmessnng herausgegebenen Publi-
kationsreihe: ,Die astronomisch-geodatischen Arbeiteu des k. nnd
k. Militárgeographischen Institutes in Wien" A*eröffentlicht wor-
den sind.

Bei Vergleiehung dér Angaben dér dureh Nivellement verbun-
denen Thalattographen in Triest und Pola wurde eine Niveudifferenz
für den mittleren Wasserstand dér Adria von 2 07 cm festgestellt.

In dem 153 km lángén XÍA*el]ementszug Avar ein mittlerer Kilometer-
fehler A*on=±1.7 mm erz'elt Avordem Avahrend dér mittlere Fehler
dér Thalattographanzeiehnungen zu + 1.3 cm ermitelt Avurde.

Aus den Angaben dér Thalattographen zu Triest und Ragnsa
Avurde in gleieher Weise eine Niveaudifferenz für den mittleren
Wasserstand des Meeres von 0.66 cm errechnet, wahrend dér mitt-
lere Fehler dér thalattographischen Ablesungen zu +1.5 cm bestimmt
Avurde. Dér mittlere Kilom eterfehler des verbindenden Nivellements
A^on 1025 km Lángé ergah sich zu = ±0 2 cm.

Sehon aus dicsen Avenigen Daten ist ersichtlich, dass einesteils

die automatischen Wasserstandsmesser .zu Zeiten Sterneck-s keine
Resultate a*oii soloher Genauigkeit ergaben, die uns heute beíriedigen
könnten und dass audererseits dér Anschluss zAvischen dem Thalat-
tograph und dér Höhenmarke No. 1. am Molo Sartorio zu Triest mit
seinem mittleren Fehler von +1.0 cm als unbefriedigend bezeichnet
Averden muss.

Aueh Avenn das Finanzhauschen am Molo Sartorio, in dessen
Schlacht de rThalattograph und an dessen Wand die Höhenmarke
No. 1. angebraeht Avnrde, nicht erbaut Avorden Aváre, müssten Avir

dennoch Avegen dér beschriebenen einstigen Bestimmungsmethoden
ZAveifel an dea* Bnauchbarkeit diesea* Höhencoten für línsere ZAvecke
hegen. Els ist ausserdem noch in Betracht zu ziehen, dass das frag-
liche Háuschen auf einem Molo steht. alsó auf einem Orte, dér sehon
aus rein technisehen Gründen Senkungen ausgesetzt ist. Wenn wir
aber schliesslich sogar A*on dér Möglichkeit baulicher Setzungen des



Molos abselien würden, so bleibt eiii weilerer Hauptgrimd imserei’
Zweifel zu Reclit bestehen, iialimlicdi die Tatsache, dass das Triestev
Meeresufer selbst zr Ganzé zum kraftig bewegten Orogeu dér
Uferliiiie dér Adria gehörí. Chelgeolog Dr. Emil Scherf aussert sicb

in dieser Beziehnng in eineni seiner Briefe folgenderniassen. „Das
in den jüngsten geologischen Zeiten eiiigesunkene Beeken dér Adria
ist auf jeden Fali aucdi heute noeh ein sehr unruliiger, bewegter
Teil dér Erdkruste und dalier für den Prazisionshöhenmessungen
ausführeiiden Geodaten ein ziemlicli schlechtes Ausgangsgebiet.
Wenn aueh dér obere Teil des Adriabeckens ungeführ bis zum
Breitekreis vqn Sebenieo nur von geriuger Tiefe ist und wahr-
sclieiiilicdi schón vor dem Pleistozan versünkén ist, so ereigneten
sich dórt Avalireud des Pleistozans doeli nocdi immer betrachtliclie

Krustenbevegungen im Ausmasse von einigen Zelin bis Hundert
Metern. Wie wir aus den Untersucliungen von A. Griind wissen,
erhob sicli dórt zunaclist dér eingesunkene Meeresboden im Laufe
des Pleistozans wieder und sank dann wieder ein und diese Tendenz
halt aucli heute nocdi au. Es handelt sich hier um periodisehe Krus-
tenbewegungen grösseren Ausmasses. wie sie sich in gleicher AVeise
auch an anderen Uferlinien dér italienischen Halbinsel abspielten
\;nd z. B. von A. C. Blanc vöm westlichen Ufer dér Halbinsel aus
dem Agro Pontino und dér Bassa Versilia besehrieben wurden;
(Avenn auch die Bewegungen des Adriabeckens von etAvas gerin-
gerem ahsoluten Ansmaas.se gcAA^esen sein mochten, als an den letzt-

gennauten Orten.) Die Intensitát dieser pleistozanen KrustenbeAA’e-
gungen ist im Postpleistozán jedenfalls 'abgeklungen, doch darf mán
keinesfalls annehmen, das isostatische GleichgeAvicht sei in Adria-
becken bereits eingetreten.“

Es ist daher klar, dass AA’eder dér Triester Thalattograph, noch
die Höhenmarke Xo. 1. zu unseren VergleiehszAvecken tauglich ist,

da au diesen Höheucóten lokálé Senkungen aus den augegebenen
Gründen als Avahrscheinlich anzuuehmen sind. Da die Stadt Triest

auf Felsgnuid erbaut ist, AAmre die Situation günstiger, AA’enn seiner-

zeit A’om Wiener Wilitargeographischeu Institut an den altén Kir-
chen oder sonstigen in Bezug auf Setzuugserscheinungen 'konsolidier-

ten grösseren altén Gebáuden Höhenmarken I. Ordnung angebrachc
AA’orden AA aren, oder andere Höhenmarken spiiter mit solchen des
Práz:sionsuÍA’ellements in Verbindung gebracht AA'erdeu AA'aren. Mán
könnte dann das Ausmaass dér geologischen OrogenheAvegungen
im Weichbilde Amn Triest dér Grösse nach einschíitzen. Leider Avurde
naeh den iMitteilungen in Bánd 8. dér ,.Astronomisch-geodatisohen
Arbeiten“ (pag. 6.) ausser dér Höhenmarke No. 1. n\u' noch eine
solche (Xo. 3.) in dér Personenhalle des Stationsgebaudes angebracht
(eis. Tafel) und eine Steinstufe des mittleren Törés dér griechischeii

Kirche (Höhencöte I. Ordniing Xo. 2.) e’nniA'elliert, Avalirend die

übrigen Höhencóten im AVeichbilde Amn Triest an dér Bahnlinie an
Objekten angebracht AAuirden, dérén Höhenkonstanz einigermassen
zAA’eifelhaft ei’scheint. (Deck- und Eck-Steine a*ou Viaduktén u- dgl.)

Wenn A\ir nun die übrigen Urmarken in Bezug auf Tauglichkeit
zu VergleichszAA’ecken einer Übersicht unterziöhen, so fiillt sofort

ins Auge, dass a’ou den 7 Urmarken nicht AA’eniger als 5 in Gebiete



entfallen, in (Jenen die Mogliclikeit jnngev alpider ürogenbewegun-
gen angenoinmeii werden kann. Es sind dies l'olgende Urmarken:

MARIA RAST ini Baeher-üehirge, das sieli zwiscdien Dran,
Messling, San nnd Dran erhebt. Es verdankt seine Entstehnng
einer jener máchtigen Tonalit-Ernptionen, die an dér Bruclilinie

ei'folgt sind. welche das Kristallin dér Ostalpen von elem Dinariden-
System sclieidet. Es handelt sicli bier niclit uni ein eigentliches kris-

tallines Urm?íssiv, sondern nm ciné Tonalit-Eruption, -welclie einen
máchtigen Metamorphisationsliof besitzt. Unbeweglichkeit dieser

Urmarke kann schou aus dem Grunde erwartet werden, weil sie

gerade an dem Knotenpnnkte, bezw. dem Trennungspunkte zweier
grosser Gebirgszüge gelegen ist. Infolge dér mangelbaften Beschrei-

bnngen kann aus dér Literatnr nicht entsehieden werden, ob die

Urmarke sel])st auf Tonalit, oder auf cinem Felsbloek dér Gneiss-

bülle angebraebt wnrde. Letzteres scheint wahrscheinliclier zu sein.

Hier ist zn bemerken, dass es eigentlich notwendig ware für jede

Urmarke einen geologischen Lageplan anzufertigen (auf Grnnd
moderner Xenaufnahmen), sowie ieh es für NADAP getan habé: (s.

weiter untén.)

FRAXZEXSEESTE (FORTEZZA) liegt ini Tale des Isarco

(Eisack)-Flusses zwiseben Bolzano (Bozen) und Innsbruck am
Ostraiule dér Sariitaler Alpen. Die Sarntaler Alpen erlieben sicli

zwiseben dem Passeier-Tale bei Merano nnd dem Isarco-Tale. Sie

werden alinlicb wie das Bacher-Gebirge z. T. aus jungvulkanisohen
Gesteinen gebildet, in dér Gegend von Merano, Bolziano und Trento
aber finden Avir selír alté (permisebe) Porphyreruptionen, Avelche z.

T. von tafelförmigen Ablagerungen triassischer und .iüngerer Kalk-
steine und Dolomité bedeckt Averden. Es liandelt sich um Gebirgs*
massi\'e, Avelche durch die gebirgsbildenden Voi'gange bis in Hönen
von 2000—3000 m erhoben Avurden, Avobei Steilstellung dér einstigen
Tafeln erfolgte, welche Anlass zr Herausmodellierung kühner Fel-

sentürme diAreli die Erosion gegeben hat- Diese Gegend, landschaft-
lich einer dér schonsten Teile dér Südtiroler Alpen, ist selbstA^er-

standlich geologisch AÚel zn Avenig stabil, um die in ihr gelegene
Urmarke als A'erlásslich gemeinsamen Bezugspunkti beniitzen zu
können.

VRÜTKY (RUTTKA) befindet sicli am SüdAvestfusse dér Klei-
nen Fátra im oberen Waagtale und zAvar an dem Orte,*Avo die ein-
heitlich aufgebaute Kette des Rajec-Gebirges und dér Kleinen Fátra
iin Defilée des Streciio-Tales Amm Waag-Flusse durohbrochen Avird.

Die Kleine Fátra reiclit sicli mit normalen Karpaten-SUeichen in

die Zone dér áusseren Kern-Gebirge V.Uuhlig-s.^® Diese Zone fángt
mit den Kleinen Kárpátén an, setzt sich im InoA'ec fórt, Aváhrend
Aveiter im Xordosten die zusammenhángenden Massen des Mincov
und des Fátra-KrÍAmn-Gebirges (zusammen: Kleine Fátra genannt)
folgen. Dér innere Kern dieser Kernmassive besteht aus Gránit un(l
kri.stallinen Schiefern, er Avird imn Ablagerungen permisehen-
mesozoischen Alters bedeckt.^s Die Urmarke VRÜTKY liegt demnach
in eineni imn den bisher behandelten Gebirgen in Bozug auf d.en

Dynamismus dér gebirgsbildenden Vorgánge grundsátzlich A^ersehie-

denen Gebirgssystem dér Karpathen.
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Meiner Erfahrung naeh wurde dér Hauptfixpunkt (ürmarke)
Vrútky jüugstens abgereiuat. Dies bevorgehend wurde aber in dér
Nahe ein neuer Hauptfixpunkt gebaut, und dér neue wurde mit dem
Altén sorgfaltig einnivelliert. Selbsverstándlicli kann dér neue
Hauptfixpunkt bei unseren Forschungen den altén vollkommen
ersetzen.

TREBUSA (BUTIN) befiiidet sicli im oberen Theiss-Tale an dér
Nordgrenze des Gebirgssystems dér Ost-Karpaten. Diese sind aus
mit Granitmassen durchsetzten kristallinen Schiefern, ferner nur
selten als solche bestimmbaren Ablageningen des Karbons und per-
misch-mesozoisc'hen Schichtenfolgen aufgetaut. lm Norden reichen
sie eben bis in da.s obere Tlieiss-Tall. In geologischer Betrachtungs-
weise sind wir vielleicht berechtigt den Unnarken VRÜTKY und
TREBUá'A (BUTIN) gleichgericbtete Tendenzen zr Hölienveránüe-
rung zuzusebreibeu, da eiri gleicher mechano-dynamischer Cbarakter
dér gebirgsbildenden Vorgánge angeuommen werden kann, Diese
Aequivalenz bezieht sieb natürlicli streng nur auf den Typus dér
Bewegungen (hevortretende wagrechte Bewegímgskomponentegegen-
über dér vertikalen).

TURNU ROSSU (Rotber Turmpass) Avird die Urmarke genannt,
die im gleichnamigen Defilée des Olt in Siebenbürgen liegt. Die Olt-
Schluclit trennt die Sibiner (Szebener) und Fogaraser Alpen von
einander. Dér Aufbau gleicht jenem dér Nordwestkarpathen: aucb
bier sind kristalline Schiefer mit Granitintrusionen vorlianden.
Ebenso sind aucb bier die böberen Scbicbtglieder dér paláozoiscben
Ablagerungen, besonders Oberkarbon mit scbönem Fossilinbalt,
sowie permiscb-mesozoiscbe Sedimente vertreten-^" Leider ist über
den djuiamiscben Cbarakter dér GebirgsbeAvegungen auf Grund von
Messungsergebnissen nicbts bekauut. Wir mürsen uns auf unser
mecbanodynamiscbes Gefübl verlassen, uns dazu beAvegt, anneb-
men zu sollen, dass mit dér Zeit bier vielleicbt Bewegungserscbei-
nuugen nocb grösseren Ausmaasses naeliAveisbar sein werden, als in

den Nordwest- oder den Ost-Karpaten.
In Bezug auf Stabilitát kommen alsó die drei Urmarken

^'RÜTKY, TREBUáA und TURNU ROSSU als taugliebe Bezugs-
punkte keinesfalls in Frage.

NADAP wm-de am Südostrande des Velenceer-Gebii'iges in
Trausdanubien erricbtet. Dér grösste Teil des Gebirsr^s wird durdb
Gránit gebildet, dér aucb an die Oberflache berantritt.’* Die Urma.rke
selbst wurde in e nem solcben Graniteufsci luss angeDracbt. Das
Velenceer-Gebirge bildet ein Glied des Westlichen-Ungariscben-Mil-
telgebirges. Geotektonisob genommen uuterscbeidet es sieb als sepa-
rate Einibeit sowobl von den Alpen, aLs íiucb voin den Karpatben,
daber es aucb nicbUze 'erwarten ist, dass dér Bewegungscbaraktéi'

dér Urmarke NAPAD mit jenem irgendeiner dér bisber be^racbte-

ten Urmarken übereiiistimmen sollte. Da es sieb um eine jedeníalls

bewegte Urmarke mit besonderem Bewegungscbarabter baudelt, so

muss sie für unsere vergleicbende Untersucbimg ebenfalls

aussch“iden.
LISOV ist clagegon zum Glüok geeignet, die Scbwierigkeiten

bei dér Suobe naeb einer unveránderlicben Urmarke des ersten

Prazisionsnivllementnetzes zu dienen. (Es soll eineswegs verscbwie-



gén werden, dass bei dér AusAvahl dér Orte für d’e Aulage dér
Llrmarken seinerzeit Ihérvorrageiule Geologeu dér Wiener (ieolo-

gischen Reitíhsanstalt teilnialmien. Sie seMugen béréi,ts in ihrem
ersten an das Militárgeographiselie Institiet zu Wien geineliteten
Gutaehten das Massiv des südböhmisehen Uríyebirges als cinen dér
geologisch für ErrieJi'iung: einer Urinarke geeignetsten GebirKsteile
dér einstigen Monarohie vor.)^'

D i e U in ,g- e b u n g v o in L d s o v 1 i e g t alsó a u f de rn

G e b i e t e des t s e h e c h i s c h e n U r g e b i r g s in a s s i v e s,

auf einer aTchaiscben, kristallinen Gebirgsmasse, mit einer abgetra-
genen, weiehe Hiigelforinen aufweisenden Oberllácbe. Die Urmarke
LISCHAU selbst ist eiiieni Granitfelsen angeschliffen.

lm Iimeren des Kontiiientes Enropa können die Urgebirgs-
inassive dieser Art als die in dér Hölhenlage relatív bestándigsíteii

Krnstenteile dér Erdrinde angesehen werden. Eine dem tschechischen
M.assiv vergleiclibare nnbewegliehe Urgebirgstafel findet sioh am
nahesten ei*st im Europaischen Russland, in dessen Inneren: in dér
mittleren nnd südliohen Ukraine.

10. Európa szerkezeti képe Stíllé szerint. (1924). — Skizze dér tekío-

niscben Aufbauung Europas. (Nach Stíllé, 1924.)

Daraus ergibt ,sioli, dass aiif jeden Fali LláOV die geeignetste
Urmarke ist, um als gemeinsamer Bezngspunkt zn dienen, wenn
die seim'erzeit vöm einstigen Wiener Militargeograpliisclien Institm
bestimmten Höheneoten dér Urmarken mit den Resultaten neuzeit-
licher Feinnivellements verglicben werden sollen, um relativen
Niveauveranderungen dér Urmarken undereinander mögliohst genan
zu bestimmen.

Es ist liier nidlit dér Pladz, die strukturellen und tektoniscben
geologisclien Probleme des europáisoben Kontinents aufzurollen.
Statt dessen mögen eiinige bildliebe Darstellungen dazu dienen, die
tektoniseben Gmssformen Europas und Ungarns dem Verstándnis
naber zu fübren. (Abb. 10—13.)



lu dér lieutigeii Form dér Erdkruste kainii mán sog. a r c h a i » e

S e li i 1 d e und g e b i r g s b i 1 d e n d e o r o g e n e t i s e h e Z o n e n
niiterscheiden. Etwaige an dér Urgebirgsschilden zu beobachtende
Faltungen s*iammeiii noeb aus dér altesten Aera dér Erdgescdiichte,
aus dem sog. Arcliaikum. Diese altén Seliilde habén dann seit dem
Anfang des Palaozoikunis bis auf die lieutigen Tagé liöelistens nur
melír auf die ganzeii Tafeln eii bloc in dér Rielitung des Erdradius
wirkende, alsó vertikale sog. epirogenetische Beweguugen init-

geinacht. Auf dem europaisclien Kontinent, bezw. in dessen Naeh-

11. Európa szerkezeti képe Köbér wzerint (1942). — Skizze dér tekto-

iiischen Aufbauiuig Europas. (Naeh Köbér. 1942).

barsehaft fiúdén sich dériéi Ursoliilde als: dér nordeuropaisehe, dér
sibiri'sche und dér afrikanische Schild. Als bestandiste unter ilinen

sind die russisdhe und afrikanisehe Tafel zu bezeiehnen, zu ilinen

gesellen sicli dann die jüngere Paleuropáische Tafel in Skandinavien,
die Iberischen Halbensehl, die Mesoeuropaische Tafel welche Frank-
reieli und einen grossen Teil Deutsohlands in sieli begreift und
scliliessliöli die Mesoafrikanisobe Tafel im Westteile von Nordafrika.
N’’on gleieher Struktair sind auc'h die sich nördlich und südlich vöm
Kaukasus hinziehenden Zonen. Was zwistílien letzteren emporragt,
ist eine sog. Orogenzone, d. h. ein Gebiet dér noch .fetzt tatigen
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(Jebirffsbüduiiff. Dér Pa leuropiiiiseben Tafel ist im Westen dér sog-.

(rrönlandisoh-Kanadiselie Sehild (Lanrentia) benachbaTt.
Seclis dér betraehtetein Urmaiiken und aneh das Gebiet von Tríest

jrohören unstreitig: oroffenen Zonen an, dageseji liegt LIí^OV
i m t s c li e e h i s c h e n v a r i s z i s c h e n M a s s i v ; auf einem
verháltnismassigr ruJhiig'eren Erdkrustenteile, Nnm ist zwar die Be-
fürehtung aufgetaueht, die Wahl diéser Urniarke als geme‘nsamei-
Bezugspunkt werde dadnrcli vereitelt, da,ss daiS Netz des Prazisions-

12. Európa 'felszínének szárni/azátsitiani téeképe Prinz szerint. — Oi’ogiene-
tisohe Karte dér Oiberfláehe Eiiropas.
1. i'bgewetzte biigeli e 0 eríJa 'he dér kris'tiallsteini‘’en Urinassen.
2. Flaohe und ebene Oberflaohe dér altesten mit aus Meene Staimnien-
den Sedimenten bedeckilen Tatéin. 3 Jüngere ooeanisohe Sedimente.— 4 Mit flnviialen Sedirr-entem anfseschüttete Ebenen. — 5 Abe'e-
wetate Oiberflaohen dér Uiikettengebirge. — 6. Abgewetzte Unfláoben
die im Eleistozán nei’e Oberflaohe gewannen. — 7. Die lanf den > ves-
sen Briiohlinien entstamdene meerisobe Gefasse. — 8. Kettiengebirge
des Alpiiseben Gebirgissystemsi.— 9. Jungte vuikanisobe Emptiionen. —
10. Zers/paltete Kettengebirgie. (Laut Prinz)
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nivellenieuts des iener Militárgeograpliistílxen Institutes seinerzeit
aus praktisclien Grüiiiclen keine eiidgültige einlieitlielie Ausgrleichuug.
sondern nur eine solohs proivisorisclien Cliarakters iiaeh drei Teil-
ue'aen erfahren hat, wo'bei g’ewisse Zv.'angshedingungeii in die Reeli-
nungen eingefülkirt wurdeu. Zuerst wxirde nahmlíeh da.s Teilnetz im
Avestlichen Teil dei’ Monarchie für sich ansgeglichen, daun das nord-
östliche Teilnetz daran gesehloesen und soliliesslioli das südöstliche
Teilnetz den beiden früheren anig'egdiedert. Dabei wurdeu jene Poly-
gonliniöu dei’ spater angeselilossenen Netze, die bereits in eineni
früheren Teilnetz ansgeglioben Avorden Araren als miveráuderlieb
betrachtet und ihre Höliencó':ien als ZAvangsbediioignngen in die Aus-
gleichsrecbnung für das spater angesehlossene Teilnetz eingefübrt.
Ich habé diese Frage auf Grund dér in dér „Astronomiseh-Geoda-
tisohen Arbeiten“ mátgeteilten Daten einer A’^orlaufigen Prüfnng’

13. Magyarország’ felszínének származáistani képe Prinz szerhit. Oroge-
netisohes Bild dér Oberfiache Ungarns.
1. Abgeweizte Lrflácüeu auí dem 'lerraim. — 2. Paleogene Hohleu.
3. Neogene Kettenigebirg'e. — 4. Scheitelzug. — 5. Abgeaússener Teil
dér neogenen Kettengebirge weleher spater ztu- Ebene aufgesöhüttet
wurde. — ö. 'Vuikamsehe ijaAienmeugen. — 7- Vöm 'leraarai Ler aus
dem meeiáschen Sedimenteu gebliebene Plattén, mit fiuvialeu Sand
und Sehotter, und lössbedeokten Ebenen. — 8. Wabrsoheinlicbe
Grenzliuie dér hipothetisohen Zwischeumasse, — 9. Die jüngste
Haupthohllinien dm Sieberbürglschen Bedken. íLauit Prdnz.)



(interzc'«:eu und ich glanUe anntíliiUL’ii zu düi-faii, dass eán aus dieseir

Quelle stammender Fehler den absoluten Wert von einiííea cm wohl
kaum übersteigeii dürfte und dalier die auf die Urmarke LI'íOV
zu bezieheilden Lageveranderuiiigren dér übriffen Urmarken mit
diesem Geuauig'keitsgrad berechenbar waraen. Eiiie eiugeliene
Untersueliung Angelegenheit ware aber jedenfall dringend not-
wendig.*

Nebstbei trugen wir die Sorge dafür, dass bei dem n,eueii Durcli-
arbeiten dér Werte dér altén Wiener Nivellierung I. Ordens, die aus
dér altén Ausgleicliung stammenden Zwange herausfallén solleu.

Deshalb hat Dr. Regczi die auf das heutige Territórium des unga-
rischen StUiates follende NivelLieningskriese, auf Bezug Nadap. nei\

ausgegleiehen (1), und Bendefy vollzog die bevorige Ausigleicbung
— mit Ausnahme von Bosnien, Dalmazien und fleraegowienen —
auf das ganae Territórium des ehemaligen Monaroliie. (Die Publi-
zierung dér Erfolge kommt s>pater an dér Reibe.)

Als Endresultat dicsér Betrachtungen dürfen wii* Folgencles
sageni; Dauk dér sachgemássen Planung dér Verteilnng dér Uronai’-
ken durcli die Faehleute dér ausgezeiehueten Wiener gecílogisclien

8chule könnte ein erneutes vergleichendes Feinnivellemient dieser
7 Tlrniarken und hiezu als aeli'er Punkt nocli dér Triesten Ausgangs-
marke cinen ausserorclentlicih wertvollen zalilenmassigene Aufsoliluss
gébén über den Charakter dér Gebirgsbewcgungen von den Ötztaler
Alpen angefaiigen bis in die Siobenbürgi seben Kai“patben und
darüber binaus von Dubrovnik (Ragusa) bis Zittau und Brody,
bezw. über die wirklioben rezenten Krustenbewegungen.

Das Ausmaass und die Natúr dér zu crforscbenden Bewegungen
dér Erdkruste werden durch die beigescblossene Kartenskizze ver-
anscbauliobt. Es sci hiezu bcmerkt, dass dicse Skizzc noch im Jabre
1934 verfasst wordcn ist, und daiber inur die bis 1932 beobaebteten
Fixpiinktveriiudcrungen umfasst. Eine ausfübrlicbe Erlauteruug zu
illír ist in den unter Nummer 21. und 22. dér Literaturübersicbt
zitierten Arbeiten eathalten.

Mit Benützung dér Erfolge dér im Jabre 1948/49 vollzogenen
erganzenden Nivellierungen (Grundfixpunkteinscbaltungen), arbedte
icb soeben an dér Ergiinzung dér bier mitgete iten ivartenslazze
über die Niveauverándemingen dér Fixpunkte. Daneben wabrend dér
Jabre 1932—1944 wurden seitens dér Ungarisehen Landesvermessíung
zahlreiche neue Prazisionsnivellementszüge ausgefübrt und überdies
viele alté Fixpunkte neu einnivelliert. Oiese Nivellemntszüge er-

strecken sicb auch auf die wabrend des Krieges in ungarischer Ver-

waltung ge&tandcnen Gebie'e von Karpatborussland, Siebenbürgen
und dér Bácska. Hiedurcb werde es möglicb nunmebr die Isoanabasen
(Kurven gleiöber Fixpunktlageveránderungen) aucb für dicse
Landstrecken zu konstruieren. Eine solobe Arbeit ist hcute leicbter
durchführbar. als vor 18. Jabren, als es sieh nocb um eiin ganz
neuartiges Problem bandelte. Es sei in diesem Zusaiiimenbange
darauf bingewiesen, dass die detaillierten geophysikaliscben Auf-
nahmen und tektonisehen Forschungen dér Ungarische-Amerika-

*In Op c't. 45, a P. 13: Tab. VI. 'st dcv Höheiiwert des Nivellementspmiktes vou
Horvátjárfalu iiifolge elnes Driickfehlers ii-rtiiinlich angegebeii wordcn;

Dér íehlerhafte Wert: 133.8'9'í'n M.
dór r.chtigc Wert: 133.805'90 M.
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nisclien Erdölindustrie A. G. (MAORT) in Transdaiiubien*® seitTiev

bestátifít liaben, dass dem Strukturbild des Unsyarisoben Beckeus,
’.velches Verfasser seinerzeit aiif Gmnd dér Isoanabasen entwarf.
Realitat zukommt nnd somit anc-h die daraus grezogrenen Schlüsse
a Is ricbtig zu betracbtaii shid.

Es ist zu erwáhuen. dass aucli J. Gárdonyi zwei Isoauabasen-
karten nngefertigt hat. Die eine dieser Kartensikizzen :’st ausgezeicli-

net und gibt ein treiies Bild des allgemeinari Charakters dér vorge-
fallenen Bewegungen. (Diese zuerst verfasste Skizze gab mir den
Anstoss zr eiugehenderen Untersucliimg dieses Problems.) Die spá-
ter© Karte Gárdonyi-s gibt .iedoch ein falsclies Bild dér Bewegnngs-
tendenzen. Es ist Schade, dass gerade diese mit geologisehen und
tektonisolieu Irr^ümem bebaftete Kartenskizze in Bd. I. Heft No.
2. dér Földtani Szemle (Ungarische Geologiscbe Rundschau, heraus-
gegeben vöm geol. Lebrstubl dér Budapester Universitát) obne
jedes Kommentár erseliienen ist. Sie wurde aucb von Ludwig Lóczy
obne .iede Verauderung in seine tektonisobe Karte®* des Ungariscbeu
Beokens übernommen, und gelangte von dórt unverandert ancb
in das Hotíhscbullebrbueb von L. Köbér: „Tektonisebe Geologie“.

Das Problem dér Fixpunk^veranderungen ist daber in dem
letzten anderthalb Jahrzebnt über den RÍabmen vaterland'scber
Fntersuchuugen binaus gewaohsen. Selbst weim nur die Bewegnn-
gen innerhalb des Karpatbenbeckens studiert werden sollen, so ist

dazu bereits die Vergleiobung dér Resultate dér Prazisionsnivelle-
ments von fünf Landeru notwendig. Wiinseht mán aber die Unter-
suebung auf das ganze Feinnivellementnetz des einstigen Wiener
Militargeographiselien Instituts auszudebnen, so müssten die beru-
fenen Faebleute von nicbt weniger a’s acbt Staiaten (So^^et-Uniou,
Rumanien, Jugoslav'en. Eugarn, Tscbecboslovakei, Polen, Öster-

reich und Italien) zusammenarbeiten.
Dies zu erzielen, ist .iedenfalls keine gaiiz leicbte Aufgabe, j“docb

liandelt es síeli um ein sovobl in wissenscbaftlicber. als andi in

praktiscber Beziebung Aviobtiges Problem. das die Organisierung
einer solehen internationalen Arbeit wohl A'erdient. üm AAms bandelt
es sieb alsó eigentlich!

Das Problem bestebt aus ZAvei Teilen. In ers^^er Linie A\mre es
notAA'eindig, die genannten sieben Urmanken mit PrazisionsnWelle-
nients Amn moderner Genauigkeit aufs neue zu A’erbindeu. ZAveiteus
Avare es uotAvendig, dass in .iedem dér genannten sieben Staaten
allé nocb Aporba ndenen Höhenmarken I. Ordnung des einstigeji

Wiener iMilitargeographiseben Institutes au die Xetze dér Prázi-

.sionsniA'ellemeuts angescblossen AAÚirden, um auf diese Weise das
Ausmaass dér seitber eingetreten NiA’eauA'eráuderungen A’erlasslicb

einnitteln zu könneu. (Dabei ist natürliob für iede alté Höbenma.rke
íestzustelleu, ob sie aucb tatsaebliob sioh am ursprünglicbeu Orte

befindet. Es ist uns nabmlicb mebrmals bei unseren Arbeiten A'orge-

kommen, dass alté Höbenmavken bei baulieben Veranderuugen an
demselben Ob.iekt uuigesetzt AA’urden.) Die geAvonnenen Resultate

Avarén als die Frucht iuternationaler Zusammenarbeit in interna-

tionalredigierteu und allgemein zngánglicben Periodiea mitzuteilen

u. zAv. soAvolil die erbaltenen direkten ^lessungsergebnisse. als aucb
die ansgegliebenen Resultate. Bezüglicb dér Genauigkeit dér aus-

zufübrenden FeinniA^ell ements Aviiren die A'on dér Internationalen



und Geodatischea Gec>
4
:>liysikaliselieu Union veroinbarttni V^orschrif-

ten niasss'ebend.

Wenn die Frage mit A'oller wissenscdiaftliehev Exaktilneit behan-
delt wii'd, nnterlie?t es ikeineni Zweifel, dass mán glieich im Anfang
solchen widrigen Umstanden begeg^nen wird, welclie die ganze wei-

tere Arbeit standig belasten werden. Die vorliegenden Daten dér altén

und dér neueii Prazisioiismessungeii verraten nahmlicb, dass_ in

den zu untersuclienden Gebieten wahrscheinlich j e d e r F i x -

pnnkt in andaueriider Bewegung i s t.. Wir können
diese Bewegungen nielit anders, als unter dér AniiaJime unter-
suolien, als dass es sioli uni in dér Zeit gleiohförmig abspielende
Bewegungen handle. Ob diese Annalime tatsacblic'b zu Reoht bestelit,

Avissen wir niclit. Befriedigende Auskimft hierübei’ ware nur mittels
in Abscbnitte.il a’oii 25—40 Jaliren Aviederliolter Prazisionsnivelle-
ments zu erhalten.

Ans air diesem erhellt, dass dér aiizustrebende Idealvorgang
derjeiiige ware, Avenn die inteniatioiialen Anisehlüsse zr Konsta-
íiening dér HöhenA'eranderungen dér Urmarken simultan erfol-

gen Avürden, (AAmbei unter Simultanitat ein InterAmll von böeli-

stens 2—6 Monaten bei dér EiuAvagung dér Anschlusspunkte zu
A'^erstelien ist), da ja die Bewegungen nie rulien. Da ist die eiue
vScliwierigkeit, mit dérén Bestelien sioh die Organisation einer sol-

clien Zusammenarbeit abzufinden habén wird. Sie ist einigermassen
rechnungsmássig zu beheben, AA*enn dér Zeitpunkt dér vensehiedenen
Messungen genau bekannt ist und Gleichförmigkeit dér Bewegungen
A'orausgesetzt AAÚrd.

Die andere Schwierigkeit besteht darin, dass es nielit um Lage-
A’eranderungen bandelt, die streng und aussehliesslieli in dér Rieb-
tung des Erdradius vor sieli geheu. Nur in diesem Falle AAmren die
beobaehteten NiA’eauA-eranderungen als Masszáidén dér Avirklieheu
Bódén beAvegungen anzuselien. Von solcher Art sind die epirogenen
Bewegungen. Wir habén aber in den zu untersuehendeii Gebieten
z. T. auch orogeiie, d. h. solche KrustenbeAvegungen zu erwarten,
dérén genau Richtung nicht bekannt ist und Amn denen nur die

Vertikalkomponente zr Beobaehtung gelangt. (Dér ihorizontale

Komponent is so gering, dass er naoh den Standé dér benti gén
geodatisehen Messtechnik bei uns, im Inneren eines Kontinents selbst

durch exakteste Triangulationen erster Ordnung nitílit gemessen
AA'erden könnte.) Mán muss sioh alsó in die Tatsaohe fin den, dass
bei OrogenbeAA’egungen nur die Vertikalkomponenten dér direkten
Beobaohtuug zuganglioh sind. An deni Maasstabe mensehlicher
Lebensdauer gemessen sind aber zAveifellos die A^ertikalen Kompo-
nenten die ma.ssgebenderen. Letztere charakterisieren zugleich lauch

für sich alléin ziemlich genau die Orogenibewegungen. was z. B.
dureh die konstatierten FixpunktA'eranderungen jenes Nivellements-
zuges beAA’iesen AAÚrd, dér das Erdbebengebiet Amn Várpalota kreuzt.®"

Die Grö'Sse dér horizontalen Komponenten kann für langere Ze't-

abschnitte geschátzt werden.

Die technisehe Lösung unseres Problems hángt Amn dér Güte dér
einzubeziehenden Höhenne‘ize erster Ordnung und von dér richtigen
Durehführung dér Anschlüsse ab. Diese Fragen sollen im Folgenden
gesondert betrachtet werden.
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Tabellc 1.

Vergleicliihöliencteii dér Anschlucsnunkte de<i luifjarisc^ien, tschechoslovakischen
H' d österreichischen Prazisionstn vell ments

rt dev
Höhenmarke

Höheiictp über d. Adr.
Meor: lu iiacli deii

Aiigraben des

moderueu Prazisious-
ni ve’'eme'its

o

-

, — cc -Í-Í

iTJ S o 2
.

'C —

a ' a - « « «

2 £

Pamhuyen
iPoinogjj)
E nser-
Kaaal.
N-Pfeilcr d.
Schlense,
NW-Ecke
Horv H-
j''rfalú
(Mauthaus)

1925

1932

Kománin
fKonidrom)
Eisenbabii-
br iicke

Komárno
{Komárom)
Mauthaus
dér nonau-
Strassen-
brücke
Párkány
(Parkan)
Douau-
brücke,
W-lichc
Mauer
d. tschsl.
Maiithauses

Esztergom
{Gran a. D.)
Kirche m d.

Víz város
(Wasser-
stadt)

Esztergom
{Gran a- D.)
Donau-
brücke, Ober-
f.áche d.

Pfeiicrs bei
d. ung.
Mauthaus
He inba
Eiserner
Knopf am
W-pt'e ler d.

E'seubahn-
brücke über
den Ipoly
(Ipel)

Szob
Punipen-
stat on d.
E senbahn
X-Wand

ii9-;iH3ri,

]33-8'J.í9o* 133-7156o
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Del Auscliluss unseres Prazisionsiiivellements au deu slova-
kisclieii Teil des teclicslovaibisclien Hölieu.ietzes erster Orduiiiig-
erfolgte in den Jahren 1932—1941. Dhaler ist eine Vergleichuiig cer
l^rniarkeii VRÜTKY (RUTTKA), LISOV, TREBÜSA (BUTIN)
und XADAP beinalie oline jede ernente Feldai’beit möglic’i. Unsere
Ansehln&spnnkte sind in Tabelle No. 1. angefnlirt.

Zui* Verbindnng dér nngariscdien und tseliecdioslovakiscben
Uronarkeii in Bezng anf die Höhenlage benötigen wir die direkten
Messnngsergebnisse dér einzeluen Nivellementszüge. die ansge-
glic'henen Werte dér Höliencten, die Selilussfebler dér Polygone
nud die Jahreszalileii dér Ansfübrung dér Xivellements. Allé diese
Daten sind ans den amtliolien Mitteilnngea über das tseiiechoslova-
kisclie Feinnivellement fertig bereebnet zn entneliinen.''''

Airs Obigeui ist ersichtlicli, dass die relative Höbenveraiideriiug
dér oben genanuten drei Urmarken nnr einer Bnreanreehenarbeit
bedarf. lm Falle dér Urmarke TREBUSA (BUTIN) verbalt es sicb

so, dass die Veranderung ilirer Höhenlage ans den Daten des Prázi-
.sionsnivellements des tsebeclioslovakiselieu Militargeographiselien
Institutes bereeluiet iverden kaim. Da aber diese Urmarke 'niclit

innerlialb eiues geschlossenen Xivellemeutsznges eiuivelliert wnrde,
sonderu nnr dnrob eiii Sei'ienuivellement an das Hanptnetz auge-
selilossen wnrde, so wiirde es zn empfelilen seiii. diesen Seitenast
ancli dire’kt mit deni ungarisclien Prazisionsnivellement in Verbiu-
dinig zn bringen. Xacli den lientigen Landesgrenzeii, wáre dies eine
dem znstaiidigen Amte in SoAiet-Karpatliornssland zn nbertragende
Anfgabe. Ein Ansehlnss nnseres Netzes an das tscheclioslovaikiselie

Netz erfolgte wahrenü des Krieges ancli in dér Umgebnng von Tisza-
lijlak. (Vylok); es sclieint dai'.ier die.se Anfgabe ebenfalls nnr eine.

rein reclienteeíinisclie zn sein.

Bei dem erwalinten Anselilüssen in dér Gegeiid von Tiszaújlak
(^^ylok) im Jahre 1941, ergab sicb (vgl. Tab. X"o. 1.) dass die nngari-
sclien coten im Dnrehschnitt nm 91.92 mm liölier sind, als die tsclie-

clioslovakisehen.

Es ware aber e'ne noeli exaktere Lcsiing dieser Verbindnngs-
frage, wenn es gelange Rnmanien für die Durclifülirnng eines

Prazisionsiaivellements anf dér Strecke: Baia Maré (Nagybánya)
— Baia Sprie (Felsbánya) — Ocna Sngatag (Aknasngatag) —
Sigetlinl Marmatiei (Máraniarossziget) zn geAvinnen niid dákéi in

dér Gegend von Sigliet (Máramarossziget) einen direkten Auscliluss
des rnmá'iiiselien Prázisionsnivellemen's an das von Ungarn an.s-

gefülirte und an des tschechoslovakisehe (jetzt zn Sovjet-Karpatlio-
russland gehörige) Prázisionsnivellement zn erzielen. Bei dér unga-
rischen Ariiéit wnrde nalimlicli seinerzeit Baia Maré (Nagybánya)
passiert. /lalier es keine Scbwierigkeit vernrsaclien dürfte nnnmebr
TREBU 8A in ein ge.scblossenes Polygon einznbezieben, wenn iinr

dér Absclinitt TREBU^^A (Urmarke) —
- Sigliet (Máramarossziget)

von allén bislierigen Messmigen nnabliángig eineni eriieuten Prázi-
sionsnivellement nnterzogen wiirde, wobei zn beacliten wáre. dass

bei dér Rückfülirung des Nivellenintsszuges von TREBUSA nacli

Ocna Sngatag (Aknasngatag) nielit dieselben Fixpnnkte ein-

bezogeii werden, sollíen, die anf dem Hinweg bereits eiiinivelliert

wnrden.
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Dér Keilie naeli ist min die Urinarke TDlíXT líOSSU ini Vörös-
toronyer (Roter Tnrni-) Pass zu besprecilien. Als iiii Sentember
dér Internationale Geodatenkongress in Lissabon, tagte, legte aneli
Ruinenien einen Berieht über sein Prazisionsnevellenients vor. Bei
Dursídisiclit dér hieranf bezüglichen internationalen Bericlite** st.ellt

sich aber herans, dass Rnmánien einfaeh nnr deíi auf Siebenbürgen
entfallendeii Teil des Prazisionsnivellenients des í'riiiieren Militiir-

geographiselien Institnts zu Wien oline Veranderung zr Ganzé
übernoinmen liat und mit dem im Altreich sclion beste’ienden Netz
v€rknüpft hat. Ein selbstandiges neuzeitliches Prazlsionsnivellement
existiert in diesem Teile des heutigen Rumaniens überhaupt nicht
und es wird offenbar aucli zr Durehfülirung eines solclien Lii abseh-
barer Zeit nicht kommen, weshalb leider an eine direkte Feststellung
dér Höhenveranderung dér Urmarke TCEXU ROSSU, welche ihof-

fentlieh die KriegSAvirren überdauert hat, 'iiieht zu denken ist.

Tro'zdem inuss bereits jetzt darauf aufmerksam gemaoht werdeu,
dass beim Prazisiousnivellement des iMilitargeograpliischen Instituts
zu AVien in dér Sehleife N^o. LXIX. welche die Rundstrecke: Reghin
(Szászrégen) — Gheorgheni (Gyergjmszentmiklós) — iMierourea
(’iueului (Csíkszei-eda) — Tárgul Sacuese (Kezdivásárhely) — Bra-
sov (Brassó, Kroustadt) — Sighisoara

.
(Segesvár, Schássburg) —

Regliin (Szászrégen) umfasst ein Seihlussfehler von + 483.7 mm
(alsó von beinahe einem halben Meter!) resulterte.

Die Linien dieser Sehleife wurden 1885 bezw. 1886 zum erstenmal
niA'elliert und als sioh dér grosse Sohlussfehler ergab, die Linie No.
218 zwischea Reghin (Szászrégen) und Bra-ov (Brassó) 1897 und in

den folgenden Jahren teilstreckenweise nachkontrolliert, wobei
.jedoch dér Fehler nicht gefunden wurde. IMan wird diaher in de*i-

Zukunft bei dér Beurteilunig von Niveauveranderung von Fixpunk-
ten die auf dér genannten Liu’e Xo. 218 Hegen, ganz besondere Vor-
sicbt walten lassen müssen! Meiner ^leinung nach nmss sich bei

Durchfühimng eines neuen Prázisionnivellents dér Fehler dér frii-

heren ^lessung unbedingt lokalisieren lassen, sofern es sich nicht
um cinen systema'iischen Fehler handelt, dér sioh bei dér Messung
auf dér ganzen Linie No. 218 einsohlioh. Wenn sich tatsáchlich nur
eine Teilstrecke als fehlerhaft erAveisen sollte, so könnte die neube-
stimmte Höhendifferenz für dicse Teilstrecke (auf einer möglichst
kurzen Distanz) eingesetzt Averden und so A’ieP.eicht auch die Linie
Xo. 218 mit dieser Verbesseru'ng für Vei-gleichszAveoke tauglich
gemacht Averden.

JugoslaAuen besizt ein schönes Höhennetz erster Ordnung, doch
entfallen dessen bis .ietzt fertiggestellte Schleifen auf das Gebiet Alt-
serbiens.” Die hieA’on AV'estlich gelegenen Gebiete (Bosnien, Herzego-
AÚna, Kix)atien, SlaA’^onien, Dalmatien und Krain) AA-erden aussehliess-
lich dureh alté PrázisionsAHllement des früheren Wiener Militárgeo-
graphischeii Institnts bedeekt. HieA'on ziöht sich eine einzige Linie
am X'ordrande Kroatiens entlang. Die Urmarke MARIA RAST Aváre
daher dureh das jugoslaA’isehe Höhenhauptnetz hindureh nur seliAvie-
rig zu erreichen. I

Dicse Aufgabe Aváre unter Zuhilfenahme des neuen önterreichi-
schen Práz sionsniA’ellement lösbar. Da sich die jetzige österreichisch-
.jugcslaAdsche Grenze nicht Aveit von Maribor (Marburg) befindet,
könnte :MARIA RAST östlich A'on Spielfeld oder Leibnitz ausgehend
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durch eineii durch tlie Drausolüuoht zi\ tulir(?.ideu Nivelleuieutszug
mit dem österreicliischen Hauplnetz verbanden werden, wahtiend
durch eiiie zweite Verhindung MARIA RAST nach Pliberk (Blei-
burg) ein zweiter Ansoliluss aa das ös'i6rreiohi.sehe Netz und damit
eine geschlossene Schleife hergestellt werden könnite. Diese Aufgabe
wái^e durch einen einzigen Tngenieur mit einem Zeitaufwande von
nur 4—6 Wochen zu bewaltigen.

Die Urmarke FORTEZZA (FRANZExN'SFESTE) l>efindet sich
lipute auf italienischem G^ebiet, nahmlich südlich vöm Bi^eimer-Pass.
Eine Linie des italienischen Prazisionisnivellements führt von FOR-
TEZZA dir^kt an die Landesgrenze am Brenner-Pass hinauf/“ Hier
wáre Anschluss an das österreichische Prazisionsvillement zu orlan-
gen. Da min dér mitgeteilten Karte zufolge im Pustertal (Val Pus-
teria) östlicib vöm Brenner zwischen San Candido (Innichen) und
Sillian bereits ein AnschluSiS existiert so ware dnixíh den hier vor-
gese'hlagenen neuen Anschluss am Brenner eine neue verlassliche
gesehlossene Sohleife erzielbar, aus dér die derzeitige Höhenlage dér
Urmarke FORTEZZA erreohenbar wáre.

Mit diessn zwei Ansohlüssen könnte auoh die Umigehung von
Triest -verbunden werden, auf welchem Gebiet fertige italienisehe

Feinnivellementszüge zr Verfügung sfjehen.

Es ist noch zu erwáhnen, dass zwischen den Prázisionisnivelle-

ments dér Tschechoslovakei und Österreichs lei den Ortschaíten
Certlov, Slavoniee, t^atov (Schattau), Hevlin, Bfecdav (Lundenburg)
und Zohor leicht eine Verbindung lierzustellen wáre. Nach den von
tsohechoslovakischer Seite in den intei’na'ionalen Berichten gege-
benen Mitteilungen is ein solcher Anschluss beider Netze bisher
an drei Orten bewerkstelligt worden.

Ebenso existiert bereits ein Anschluss zwischen dem ungarischen
und dem österreiohischen Netz erster Ordnung, dér mit einem Zeit-

untersehiede von niu- 2 Monate (Idealfall!) zwiscben dér Erstellu’^g

dér AnschlussHnien, bei Pomogy (Parahagen) bewirkt wurde. Als
gemeinsnmer Fixpuukt dient dér Nordpfeiler dér Schleuse des sog.
Eiuser Kanals (Abfluss des Neusiedler o. Fert-Sees.) Folgende Ver-
gleichscoten wurden erhalten:

Ungariiseh österreichisch Differenz
U n g a r i s c h - ö s t e r r e i c h i s c h

119.303.51 m . 119.233.96 m + 69.55 mm
Es wáre aber zu wünschen, dass weitere Anschlüsse bei Szent-

gotthárd (St. Gotthard) Kszeg (Güns) und Rajka ei-fo'gen würden.
Zusammeafassend lásst sich sagen:'in technischer Beziebung ist

mit dér einziigen Ausnahme dér Urmarke TURNU ROSSU ein
erneutes Nivelíement dér iibrigen Urmarken, bezw. die prázise Fest-
stellung dér rclativen Höhenverándernug dicsér Urmarken gegea-
über Lli'áOV ohne allzu grosse materielle Opfer durchfürbahr. Wenn
es gelánge, die sich dér in inVrnatianaler Zusammenarbeit zu lösen-
den Aufgabe entgegenstellenden Schwierigkeiten zu beseitigen,

würde zunáchst ein práziser Aufschluss über die líauptfrage gesvon-
nen werden, in welcher Weise sich die einzelnen Urmarken, bzw. die
Umgebung von Txnest gegenüber LISCHAU verándert habén. Wenn
ausserdem die heu+C noch vorfindbaren Höhenmai’ken I. Ordnung
des einstigen Höhennetzes des früheren Wiener MiLtárgeograpischen
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Instituts in die Prazisionsnivellementis sinuiatliflier Naclifolffestaci-

ten einbezogeu werden würden, so wie es anliisslieh des neueii unga-
i-isclieu Landes-Prazisionsnivellements geseba<?h, wiire eine in seolo-

gischer xind geophysikaliseher Hinsicht einzigartige Anfsc'hlüsse bie-

tende Isoanabasenkarte dieses Teiles von ^litteleuropa zu erhalten!

Aber aneli abgesehen von diesem niehr teoretisclien Nntzen in

Bezug auf die geotek*^onisclie Fovsclmng wiirde jedein interessierten
Staat in praktischer Beziehung aus dér Herstellung einer solcben
einheitliehen Karte viel Vorteil erwaehsen.

^íit einer Isoanabasenkarte in dér Hand^‘ betrachtet nahmlicli
dér Geomorphologe die Landschaft mit ganz anderen Augen: „Félix,

Quia potnit rernni eognoseere causas“. Diese Belange habén seinei’zeit

\veil. Dr. G. Stöwpl ersmalig dazn geführt, sich mit diesen Fragen
zn beseháftigen.“

Die Niveauveranderuugen sind selbstverstandlieh aiieh von
grosser Wirknng auf die hydrologiscben Verhaltnisse. Die herzustel-
lende Karte wird aueh liierüber wiehtige Anfsc'.iliisse gébén, ^[if

diesem Thema habé ich mich in einer kleinen Studie eingehender
befasst.^*

Dieses Forschnngsgebiet hat ancli sehr interessante praktisehe Be-
lauge. Die vöm Verfas'ser die-ser Zeileu nnd s^^áter von Anderen
1>eztíglich dér Answertung nnd Erforsehnng dér Gesetze dér Niveau-
veránderiuigen uiiserer Höhenmarken ausgeftthrten Arbeiten lassen
nálimlie-h erhoffen, dass es mit dér Zeit auf dieser Grmidlage zr
Entwioklung einer neiien geophysikalisehen üntersuchiuigsmethode
kommen wird. Alexander Jaskó hat auf dér vöm Autor gelegten
Grmidlage fussend Übersclilagsreehnungen über die zu erwartenden
Máehtigkeiten .iungtertiarer (levantischer, panuonischer) Scliiehten
für einzelue Teile des ungarischen Beckeus ausgeführt, wo dieselben
durch tatsaohlieh ausgefiilirte Bohrungen wirklieh bekannt sind. Die
rechnungsmássig erhaltenen und die empirischen Zahlenwerte fiu‘

die Máehtigkeiten s'immen entsprechend gut überein.“

Dieser BerechuungsweLse liegt die Annahme ziigrunde, dass im
Karpathenbeeken die Beweguugstendenz dér einzelnen Kinisteuteile
seit dem .íiiugtertiár unverándeid geblieben ist. Die Zulá.ssigkeit

dieser Annahme wird dnreh die Lage dér Strandlinién des panno-
nischen Binnenmeeres, bezw. durch die Daten dér Tiefbohrungen
bewiesen. Demzufolge ist das Innere dér ungarischen Tiefebene im
Sinken, die Raudteile aber sind in relativeui Aufsteigen begriffen.

Was die Fi*age dér Feststellung dér Art dér Beweguug anbelan^,
kanu mán das aussohliesslich in ungarischer Relation niclt befrie-

digend entscheiden. Xochdem das Territórium unser Heimat umringt
das Öregen dér Kárpátén, sind bei dér Forschungen dér im Karjaten-

6
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báckeii abrollendeii Bewegiingeii die bei luis sicli abspieleiiden
Cmgángeii betracliten. Uiisere Messungsei'folge ibezielien sich auf
den eiuigen Fixpiinkt Nadap, folgedessen sind sie streng relative,
Wir könuten als Gruud aucli solche Punkte walileu, bei welcben wir
auf dem gangén Territórium des Lamdes aussohliesslicb eindeutige
Bewegungeu békámén: in einem Fali nur Erbebungen, im anderen
nur Senkungen.

Jüngtens zogen unsere Geophysikern. K. Rántás und V. Schef-
heit, sind beiden in Betracht gezogenen Forsehungen ein weit-
angedelinte Zusammenarbeit notwandig. Dérén Kahmen und Auf-
gaben wollte ich scliilderu in diesem Stúdium.

Jüugstens zogen unzere Geopliys kern, K. Rántás und V. S<^hef-
fer unter gründlicbe Forsclumg die zui’ Zeit verfügbaren Erfolge-
und tracliteten aus relativen Angaben, auf absolute Bewágungen
kennzeichnete Werte zu bekommen. Ihr ausführliches Stúdium (47)

beweist, dass die gnmdliohe Forsehungen dér Niveauveránderungen
reichen uns wahrliaft neue, kaum erhoffte Möglicbkeiten am Ter-
rain dér geophysischen Forsehungen.

Sehliesslich muss erwáhnt werden, dass von den seinerzeit vöm
Militárgeographisehen Institut zu Wien in üngarn emgebauten
Hchenmarke* I. Ordnung (eiserne Tafeln mit dabdnteidiegendem
Konus, dessen Bohnmgsmittel bezw. die Mitte des Striches auf dér
Tafel dér Co‘e entsprioh) noch eine ganze Anzahl existiert, 'welche in

das neue ungarisehe Höhennetz bis 1948. nieht einbezogen wurden.
Die Eiuschaltung dieser fehlenden Fixpunkte hat die Unsrarische

Laudesvermessung am Laufe dér Jahre 1948 und 1949 ersetzt. Die At^-
arbeituug dér Angaben ist im Laufe und höffentlioh werde ich im
Standé sein im Jahre 1950 eine viel detailere Niveauvea-ánderungskarte
ausgeben zu kimen, als wie die, im Jahre 1932 ausgegebene war Nach
dem die Ausarbeitung wurde mit dér Au.sgleichung dér altén Wiener
Xivellienmg eingeleitet, werden die sieh in Arbeit befindliehe Isoana-
basen dureh die Rechnnngs-, beziehungsweise Ansgleichungszwange
nieht he’-östigt.*

Literatisehe und sonstige Hinweise.

* Eine kritisehe Lmter-suchung hierüber (nur ungarisch) gab: A”.

Oltay: Az elsrend szintezések ál'ása Magyarországon. — Stand dér
Práziionsnivellements in Llngam. (Technilka Magyar Mérnökök Lapja.
Teohnik, Fachbl. d. ung. Ing.) Jahrg. 1920—21 Budapest: — und Regczi,
E; Magyarország- régi elsrend szintezési hálózata — Dér alté NivéLlie-

ning'snetz I. Ordens Ungarns. Az Állami Földmérés Közi. (Mitteil. d.

Ung. Landesvermessung) I. Jhg. 3. Heft. S. 78—85. Bpest. 1949.

2 Mitteilungen des kaiserl. und königl. Militar-Geographisehen
Tnstitutes. XT- Bd 1891. Wien. 1892. p. 60.

* Die Sektiou XIII. e. des Finanzmiuisteriums, gerade aus den oben erwaliu-
ten Gründen. lies samtliche, noch nieht einge.sídialtete, auf findbare Xivellie-

rung.spunkte Wiener Abstainunmg in den nenen ungarischen Xivellierungs-
netz einschalten. Die Arbeit vrurden im Soininer 19:8 dureh den Triangulie-
rungsamt durchgeführt. Zr selben Zeit wurde, — auf Antrag des Verfasser.s
— die Liste Pannonhalma—Zire—Lepsény neunivelliert (auf Art. I. Ordens)
und die Geologeu dér erwauten Sektiou des Finanzminisferimns maehten auf
derselben Linie anch tektonische Aufnahnieu.
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" Die astrononiisclie-seodátischen Arbeiten des k. \ind k. Alilitar-

Geosi’íiphischen InsíMutes in (Pnhlieationen für dáe Interualionalu
Erclmessuug:.) VIII. Bd- Wien, 1896. p. 31.

* L. c. (Anni. 2.) p. 82-
® L. c. (Anm. 3.) p. 85.
® L. c. (Anni. 2.) p. 97.
’ L. c. (Anm. 3.) p. 177.
® MLtth. d. Mii. Geogr. Inst. XIV. Bd. 1894. Wien. 1895. p. 156.
* Die astr.-geod, Arb. d. k. u. k. Mik Geogr. Inst. X. Bd. Wien.

1897. p. 35.

L. c. (Anni. 8.) p. 183.
“ L. c. (Anni. 9.) p. 121,

Die astr.-geod. Arb. d. k. n. k. Mii. Geo^r. liist. XIV. Bd. Wien,
1899. p. 43.

L. c. (Anm. 12.) p. 151.

Gárdonyi J-, A régi felsrend szintezési alappontok magasságai-
nak változásai. Bp. 1932. — (A M. kir. á l. Földmérés Közi. II. A Pénz-
ügyminisztérium kiadványa )

— 9. 1. — Niveauveranderungen von altén
Fixpunkten des ungarisehen Prázisionsnivelilements. (Mitteil. des königl.
Ung. Erdmessung. Edition d. Ung. Finanzministerium) p. 9.

** Originalzeiohnuugen dér Bilder 1—4 siehe: Astronom. — geod.
Arb. VII. Bd. Wien, 1897. II. Tab. — Bilder 5—8 wahrsoheiniich von Fr-
Ruff gezeichnet dér ehemials dér Leiter Sefction für tlie Durchfülhmng
des Prázisionsnivellements war.

** Ruff F; A m. ikir. Háromszö'gel Hivatal Országos szintezése.

Magyiar Mérn. és Ép. Egyl. Közi. hav>i füzetei. II. évf. 7—12. sz. Bp. 1925
— Landesnivellement des Königl. ung. Trigonometrischen Amtes. (Mittel.

des Ung. Ing. u. Bauing. Vereines. Monatschefte TI. Jahrg. Hft. 7—12.)

Bp. 1925.

Die Bescbreibuiig des Instruments siehe: Mittheilungen. IV. Bd.
u. XIX. Bd.

Die Besehreibung dér Diu’cliführung des altén Prázisionsnivelle-
ments des Wiener Militar-Geograph. Institutes siehe in folgenden zwei
Abhandlungen: Lehr- Fr- Das Prázisions-Niveflement in dér öst.-ung.
Monarchie. — Mittheilmigen . . . XIX. Bd. 1899. — Wien, 1900. — S. 166—
192. und Lehr- Fr- Idein. I. Theoretische Grundingen und Ausführungs-
bestimmungen. — Die Astr.-Geod. Arb. d. k, u. k. Mill.-GeogT. Inst. in

Wien VII. Bd. Wien, 1897. — Eine sehr gute Zusammenfassung gibt das
unter (1) zitiertes Stúdium von Regc:Si-

Trájber I-, A magyar országos szintezés új mszere. (Magy. Mérn.
és Ép. Egyl. Közi. havi füzetei 1925. évf. 7—12. sz. — Das neue Instrument
des ungarisehen Prázisions-Xivell ements (Mitteil. d. ung'. Ing. u, Bauing.
Vereins. — Monatshefte. 1925. Jahrg. Heft. 7—12.)

Über die Methoden u. die erreiehíe Genauigkeit siehe: Szilágyi B-,

A m. kir. Állam Földmérés felsgeodéziai mmikálatai. (M. kir. Áll.

Földm. Közi. I. sz. — a Pénzügyminisztérium kiadása.) Arbeiten aus dem
Gebiete dér höhere Geodasie dér königl. ung. Erdmessung. Mitt. d. königl,
ung. Erdmessung I. — Edit. d Ung. Finanzministerium.

Cfr-: Benda L-, Belskön tinentális kéregmozigiások Csouka-Magyar-
ország területén. Pécs 1932. (Geographia Pannonica ÍII. — Az Egyet.
Földrajzi Intézet kiadása.) — ínterkontinentale Krustenbewegungen auf
dem Gebiete des heutigen Unsams. (Geographia Pannonica, III.) — Pécs
(Fünfkirehen) — Edit. des Georg. Inst. Univ. v. Pécs, 1932.

“ Bendefy (Benda) L., .\ magyar föld szerkezete. Belisikontinemtális
kéregmoz ások a Kárpátraedencében-r (II. böv. kiad.) Bpest, 1934. — S. op.
cit. 21 u. Struktur des ungarische Bodens. ínterkontinentale Krusten-
bcAvegungen im Karpathen-Becken. (Zweite erwei.erte Áusgabe (Bp. 19,34.

S. op. cit. 21, p. .34—36, u. op. óit. 22. p. 73—74.

r>
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-Tiíivaux de 1 Association de Geodésie de l’Union Géddésique et
Geophysique Internationale. Tóm 12. Paris, 1935. — 14. 1,

-Va. Union Géodecique et Geophysique Internationale. Association
International de Géodesié Cinqniéme Assemblés Generale de 1935. li

Idssabqne. Eepnbl. Tsbeehoslovaquie: Kapport de la Comission
*TOodesiquc et Géophysique Tschecboslovaquie Prague, — S. 2.

-Vb. Dér ueiíe Anscblns.s zwisehen dem staatlidben NivelUermig'-
uetz I. Ordens von L'ngarn nnd dér Tsehecbo.slowakei gesehab anf einer
Sektion im Jabre 1949.

S. op. cit. 18: Alittheilnusen XIX. Ib. — i). 172
-’* Sterneck B-, Kontrolle des Xivelleiuents durcli die Flutmesser-

angalben u. die Scbwanknngen des Aleeressp^iegels dér Adria. — Alittbei-
lungen . • . XXW. Bd. 1904. Wien. p. 75—141.

Regczi, E; (U 1. cit. — S. 79. — cfr. nodb Regöczi E-, Az Állami
Földmérés felsgeodéziai mimkáiatai. (A Alérn. Továbbképz Int- kiadv.
XVI. kt- 28. fz.) Bpest, 42—43 11. — Arbeiten aus dem Gebiete dér
böberen Geodásie dér nng. Statl. Erdmeísung. Edit. d. Fortbildungs-
kursns für Ingenienre Bd. XVI. Hft. 28 ) Bpest.

Ulilig, V., Bán iind Bild dér Kárpátén. (Bau nnd BLld Österreiobs
m. Teil.) Wien. 1913.

Telegdi Roth. K-, Magyarország geológiája I. rész. Pécs. 1929. —
60 1. — Geolo’ie Ungarns, I. Teil. Pécs (Fünfkirohen), 1929 — p. 66.

“ Ebenda.
Vend], A., A Velencei heg-ység geológiai és petrográfiai viszonyai.

Földt. Int. Évk. XXII. kt. Bp. 1914. — 1—170 11. — Geologiscbe u. petro-
grapbiscbe Verbáltnisse des Velenee-Gebirges. (Ann. Iiist. Geol. Hnng.
Bd. XII.) Bpest, 1914. p. 1—170.

*S. op. cit. 15 ]i. 19. nnd WitVwger, M.. Základni
Ui ov. (Zpá)’vv Vérenje Slnzby Technické. — XXVII. Jbg. Praba 1947.

—331—336. S.)

®-^a. Dicse Isoanabasiskarte von Gárdongl pnblizierte icb. Siebe
(21) S. 31. nnd (22) Beilag Xo I., obere Skizze.

Ifj. Lóczy L-: A rsonkamagyarországi só- és szénbidrogénkntatá-
.so'k irányelvei és célkitzései. (1 geofizikai és 1 paleogeoaráfiai térkép-
melléklettel.) Földt. Int. é\n jel. az 1935—36. évekrl. I. rész. 401—421. old.

Bpest. 1939. — Eiobtlinien n. Ziele dér Salz- n. Koblenwasserstoff-For-
scbnngen in Enmpfnng’aru. Mit einer geopbysiscben n. einer paláogeo-
graphiscben Kartenskizze. Jabresbeiácbt d. nng. Geol. Anst. 1935. — I-

Bd. p. 423—446. — Tectonic and paleograpby of basin System of Hímgary
elncidiated by drilling fór oil. Bnll, of tbe Amerie. of Petroleum
Geoloigists. XVIII. 1934. Xo. 7. 925—941. old.

^ Koher, L-, Tektoni'Cbe Geologie, Berlin, 1942. (Borntraeger) —
p. 290.

Cfr. Vajh Raul: AdatO'k a Dnnántúl tektoniká iához a geofizikai
mérésék alapján. Földtani Közlöny 1943. évf. (LXXIII. kt. 17—38. 1.

—
Beitráge zr Tektonik von Transdannbien anf Grnnd geophysikali-seher
Untersncbungen. — Geol. Alitteib 1943. (LXXIII. Bd.) p. 195—200.

Cfr. op. cit. 22. p. 144—147.
S. op. cit. 24. p. 14. n. Karte 17. (p. 126—127.)

S. op. cit. 24. p. 13. u. Karte 14. (p. 124.)

S. op. cit. 24. p. 14. n. Karte 19. (p. 128.)

S. op. cit. 24. p. 11. n. Karte 9. (p. 121.)

S. Beiliagen op. cit. 21. n. 22., nnd: Bendefy L:, Magyarország
területén mért szintváltozások térképe. (2 térkép és ismertetésük.) Tér-
képészeti Közlöny III. kt. Bp. 1934—1935. ^— 146. 1. — Karte dér in

Uugarn bestimmte Xiveaaiverándernngen. Kartographische Alitteilun-

gen, Bd. III. Bp. 1934—1935. — p. 146.



Srötupl G; Szintezési pontjaink eflinozdulásának geológiai okai.
Térképészeti Közlöny, II. évf. Bp. 1932—1933. 150—175. 11. —, Geologi.sche
Ursachen dér HöherA’erandeining von Nivellements-Fixpunkten. Kar-
togr. Mitt. Bd. II. p. 1932—1933. p. 150—175.

Benda L-, A kéreg'inozgások katása Csonba-Magyarország vízraj-
zára. Vasi Szemle — F.olia Sabariensia I. évf. 72—80. 11. Szombathely,
1933. — Wir'kíimg dér Kriistenbeweg'ungen auf die Hydrographie.
Unganis.

Jaskó S., Lepusztulás és üledékfelhalmozódás Magyai*országon a

kainozoikumban. löldt. Közi. 1947. évf. 26—36. 1. —‘Eroiison and sedi-
mentation in the Hungárián. — Basin during the Kainozoic Ei*a.

Geolog. Mitt- 1947. .Tahr. p. 36—38.

’®'a. Rapport sur les Travaux Géodésiques exécutes de 1933 á 1935
pár le Bureau le Triangulations du Service Général du Ca'astre
Hongrie pár Béla Szilágry^ causeillier ministeriell. — Rapport rédige a
l’Oceasion de la Sixiénse" Assamblée Générale de rAssociatdoai du
Géodésie du rUnion Géodesique et Géophysique Internationale Edin-
bourg 1936. — Bpest.

“ Stíllé, H., Grundfragen dér vergleichendeii Tektonik, Berlin, 1924.

(Borntraeger) 233. S.
46 Qy , Magj’ar földrajz. (Geographie Ung'arns.) I. Bd. Bpest.

” Scheffer, V-—Rántás, K-, A Dunántúl regionális geofizikája. —
Regionál ische Geophyisik Transdanubiens. — Földt. Közi. — Geolog.
Mitteil. 1949. Jhg. 9—12. Hft. — Bpest.
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Az ajkai felskrétakorú barnakszén
fuzitzárványának meghatározása

(Podocarpoxylon ajkaense nov. sp.)

3 táblával és 1 tcrkéjipel

G R E G U S S P A L ^Szeged)

Az lajkai fels-krétabeli barnakszéiibeu gyakoriak a fuzit-
'/árványok. Vadász Elemér egy ilyen mogyorónyi és több kisebb
fuzitdarabkát küldött hozzám meghatározás céliáhól. Minthogy az
érdekes leletnek — Vadász szerint földtanilag is — nagj^ jelentsége
van, a probléma megoldására szívesen vállalkoztam. Levelében, de
Kszénföldtani tanulmányok (Í940) cím munkájában is megemlí-
tette, hogy e fuzit vizsgálatával mintegy két évtizeddel ezeltt Hol-
lendonner is kezdett foglalkozni és azt Taxodiumnak sejtette.

A húzaszemnyi vagy még ennél is kisebb porladókdarabkákat
Icét napig tömény káliliigban áztattam, amire a darabkák meig^lá-
gosodtak és az egyes réiizletek jól láthatókká és fényképezésre alkal-

masakká váltak. Vizsgálataimról az alábbiakban számolok be.

Keresztmetszet. A paraffinos beágyazással készített keresztmet-
szeti képen (lásd: I. T. 1. sz. fénykép) elssorban az évgvürhatárok
határozatlansága tnik fel. Az évgyrha'^ár elmosódott, azonban
bizonyos szakaszosságot mégis meg lehetett figyelni. Egyes évgyrk
vastagsága általában 8—10, mások ellenben 30—^ tracheida
szélesek is voltak. Ez a kereszmetszeti kép azonnal elárulta, hogy
a fuzit fenyfából származott és pedig olyan fenyfából, amelyben^
az évgyrhatárok elmosódcttak. Ebbl viszont állandó hmérséklet
éghajlatra lehetett következtetni. A nálunk él fenyfélék egyikének
sincs ilyen évgyrs szerkezete, amennyiben a mi fenyink fájá-

ban az évgÁ^rhatár mindig éles.

A keresztmetszeti képen feltn még az is, hogy a tracheidák
nem radiális sorokban következnek egymás után, hanem a inagyobb
és kisebb átmérj tracheidák az évgyrben minteg>' szabálytala-
nul vannak eloszolva. Máskor viszont a tracheidák szabályos sorok-
ban következnek egymás után.

A bélsugár mellett lév faparenohinia gyáratatártalommal A-au

kitöltve, amelynek gödrös szerkezete a (lásd: I. T. 4. sz. fénykép)
középs részén is megfigyelhet. Fontos momentimi ezen a fényké-
pen még az is hogy a hosszanti parenchima Aúzszintes fa’ a szin-

tén megfigyelhet, amely teljesen sima, rajta semmiféle gödörkézett-

séa nincs. Ez a késbbi megTaatározásban szintén fontos adat. A tan-

genciális metszeten, de a, maceráit anyagon is igen jól megfigyel-

het, hogy ennek a fának belsejében mind a parenchimasejteket.



miiül <i bélsufí’ársejtelv^t gryaiitaszerü anyag: tölti ki. (L.: III. T. 1. kép
baloldalát.) A gyantatartaloni rajzolata tökéletesen megegyezik a
Pbdocapusok, a Docrydiumok és a Callitrisek parenchima sejtjeiben

beleszáradt gyantatartaloméval. A jelen esetben tehát egy olyan
fenyvel van dolgunk, amelynek béliugánnagassága 42 sejtnyi is

lehet a tangenciális és sngárfala teljesen síma, a vízsizintes fala

pedig vastagabb és benne göclörkézettsóg is lehetséges. A bséges
gyantatartalom szintén feltn! Ez a gyantatartalpm azonban amint
azt fentebb látuk, koránsem külön gj^antajáratokban van, mint pl

Pinus, Picea, Larix stb.-^ben. A hosszanti parenehimában felgyülem-

lett gyantaauyag üreges szerkezetét III. T. 1. és I. T. 4. sz. fényképek

tüntetik fel, amely fénykéi>ek0a szintén jól látszik, hogy a hosszan+i

parenohima vízszintes fala síma és rajta semmiféle gödökkézettség

nincs. Ezt különben számos esetben is meg lehetett figyelni. Eme
jellegek alapján is már sejteni lehetett, hogy a kérdéses feay nem
hasonlít a mi fenyink egyikéhez sem és határozóttan trópusi jel-

leget árult el.

Sugároldal. A kérdés eldöntése azonban csakis a sugároldalon
észlelt sajátságok alapján volt lehetséges. A II. T. 5. sz. fénykép a

sugái'olclalnak egyik bélsugárrészletét mutatja. A fénykéj egy 25

sejtsor magas bélsugár szerkezetét ábrázolja, de mint említettem, 42

sejtnyi magas bélsugarat is megfigyeltem.
A kérdéses fénykép egyik részletét nagyobb nagyításban a

II. T. 6. sz. fénykép tünteti fel, amelyen világosan látszik, hogy a

szögletsejtekben mindig csak egyetleu ferde irányú hasíték vag^’
(‘llipszis alakú gödörke van, de a többi kereszt ezödési mezkben is

mindig csak egyetlen gödörke figyelhet meg, más keresztezdósí
mezkben még egy gödörke sincs. Ez a jelleg viszont a Callitrisekre,

de fként a Podocarpusohva jellemz. Egy-egy ilyen keresztezdési
mezt nagyobb nagyításban a II. T. 2. sz. fénykép tüntet lel, ame-
lyen igen jól látszik, hogy a vermesgödörkék nyílása elliptikus, az
udvar csak keskeny gyrnek látszik, ami szintén Callitris és Podo-
corpuft jel’eg.

A keresztmeszeti képen az egyes traoheidák belseje eltömdött-
nek látszott, amibl viszont valamiféle anyaggal kitöltött paran-
chimák jelenlétére lehetett következtetni.

Sajnos az anyagból nagy felület jó keresztmetszetet nem lehe-
tett elállítani, mivel az anyag ersen összenyomódott és csak igen
kicsiny részletek maradtak meg eredeti állapotukban. Azt azonban
már ebbl a keresztmetszeti képbl is meg lehetett állapítani, hogy
Hollendonner sejtése nem volt helyes, amennyiben a Taxodium
trachidáinak a keresztmetszete sohasem ilyen, hanem mindig négy-
szögletes vagy 5—6 szöglet.

Egy fenyt keresztmetszet alapján természetesen nem lehet még
csak hozzávetlegesen sem pontosan meghatározni, ehhez feltétlenül

liosszme'szeti vizsgálatokra is szükség van.

Tangenciális metszet. A tangenciális metszeteken csak kevés
olyan részlet adódott, amelyekbl a 'bélsugarak szerkezetére és magas-
ságára pontos adatot kaphattunk volaa. Az I. T. 3. sz. fényképen
azonban látni lehet, hogj’ a bélsugarak 1, ese'ileg kétréteg széleseit,

bennük g^’antajáx’atok nincsenek, 8—10 se.jtnyi magasak, azonlban
a II. T. 5—8. .sz. fényképeken AÚlágosan látszik, hogy egyes bél-
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sugarak 32 sejt magasak, st egyetlen esetben 42 sejtnyi magas
1>él'Sngarat is megifigyelt'em.

A bélínigársejtek keresztmetszetei inkább rövid, míg a szöglet-
sejtek jobban megnyúlt ellipszisek. A bélsugarak szerkezetét az I. T.
2. sz. fénykép igen szemléletesen maitatja, amely fénykép azonban
3iem metszetrl, hanem egy kis parányi foszlánydarabkáról készült.
A fényképen igen jól látszik, hogy a szögletsejfek kissé megnyúltak,
ellipszis alakúak, míg a belsk inkább köralaknak. Sngái'falukon
semmiféle gödöikézettség nincs, tehát teljesen simák, vízszintes
faluk jóval vastagabb és bennük, — amint a legfels szögletsejteni
is látszik, — gödörkézett'ség van. A harmadik és az alsó bélsugársejt
fangenciális fala tökéletesen síma, rajta a gödörkézettségnellí még
a nyoma sem látszik. Ennék a részletnek lefotogorafálása igen nagy
jelentség, amennyiben a meghatározásban szinte perdönt
inomentium.

A második bélsugársejt bels falán kisebb-nagyobb esomóes-
l\ák látszanak. Ez viszont azt árulja el, ami más metszeten még
jobban megfigyeDiet, bogy a bélsugarakban gyantaanyag lehet-
séges. Mindezt nagyon is valószínvé teszi a bélsugarak mellett
lév gyantával kitöltö'it hosszparenchimának a jelenléte is. A bél-
sugarak vízszintes fala vastagabb, mint a sugár- és tangeneiális
fal, ami a késbbi mi egiliatározásban igen fontos megállapítás.

A bélsugarak különösen jellemz szerkezetét a II. T. 8. sz.

fénykép tüntetji fel ers nagyításban. E fényképeken igen jól lát-

vszik, hogy a szögletsejt küls fala teljesen sima, ugyaincsak sima
a tangeneiális fal is, míg a vízszintes falban elvétve elvékonyodást,
st gödörkézettséget. is megfigyelhetünk. Ez a tulajdonság a késb-
biekben igen fontos bélyegnek látszik. Jellemzje ennek a fának még
az Ls, hogy ahol a vízszintes fal a tangeneiális fallal érintkezik, sem-
miféle gödörkézettség vagy bemélyedés nincs, ami tehát kizárja a
cupressoid jelleget. A cupressus típusra ugyanis a szögletgödörke
és a gödörkés tangeneiális fal jellemz. Igen szépen lehet látni a
szögletsejtek szerkezetét a III. T. 10. és 12. sz. fényképeken is, ame-
lyek két, ül. három sejtnyi magas bélsugarakat ábrázolnak. A bélsuga-

rak tanéienciális fala ezeken a fényképeken is teljesen sima, és u

.szögletsejtekben is esalk egj^etlen gödörke van. Hangsúlyozom azon-
ban, hogy igen kivételesen elfordul az, hogy a szöglet sejtben két
gödörke is eUielyezkedhet egymás mellett vagy egymás felett

'^agy pedig átló irányában, de másféle elrendezdés is lehetséges.

Három, vagy ennél több gödörkét egyetlenegy esetben sem sikerült

megfigyelnem. Nemcsak a szögletsejtekben, de a bélsugarak bels
keresztezdési meziben Í 5 kivételesen és pedig fként a legels tavaszi

traehieidákkal érintkez részeken néha ikét gödörke is lehet egymás
mellett, ami szintén figyelemreméltó momentum. A II. T. 5. és 8. sz.

fényképeken a bélsugarakban lev gyantaanyag nyomait is meg
lehet figyelni.

A tracheidák sugárfala teljesen síma, rajtuk spirális vastago-
dást vagy csíkoltságot nem lehet megfigyelni, csupán egyetlen egy
esetben lelhetett gyanítani, mintha a falon magános spirális vasta-
godás húzódott volna végig. Az szi fában valamivel szkébb üre-
gek. mint a tavasziban, A tracheidák sugárfalálmn a vermesgödör-
kék általában szórtak és csak igen ritkán kerülnek közelebb egymás-



lioz. Xéhia, amint a III. T. 9. sz. fényképen is látszik, közel kerülnek
egymáshoz, sót érintkezhetnek is, amikor is az érintkezési vonal
vízszintes. A magános go'örkék alakja többnyire kör vagy ellipszis,

máskor viszont egészen szabálytalan alakú is lehet. (L.: III. T. 10 sz.

fénykép). A gödörkék nyílása kör. fként az szi traoheidákhan
keskeny pálcika alakú, vagy pedig kissé megnyúlt ellipszis, A III. T.

9. sz. fénykép baloldalán igen szépen látszik egy gyanfaanyaggal
kitöltött parenchimasejt, valamint az is, hogy a bélsugársejtekben
is gyantaanyag van lerakódva. Ezen a fényképen is igen jól látszik

hogy a bélsngai*ak tangenciális fala teljesen sima és hogy azon
legfeljebb csak primordális gödörkék A'ehetk észre.

A sugároldalon néha igen érdekes trabeculaszer gyantalemez
képzdményeket is (crassnlae) megfigyelhetünk, mint ahogyan ez

a III. T. 11. sz. fényképen is jól látszik. Ezek a gyantalemez kép-
zdmények sötélfekete színükkel és sajátságos szerkezetükkel szin-
tén jellemz betyegei ennek a fenyfajnak, amely jelenséget a
trópusi fenyk

^
némelyikében többek között a PodocorpM.sokban

vagy az Araucariacede családban is megfigyelhetünk.
Eme morphológiai bélyegek alapján most már annak a kérdés-

nek eldöntése a legfontosabb, vájjon ea a fuzit a ma él fenyögénu-
szok melyikéhez hasonlít a legjobban?

Mivel a fában gyantajámtok és haránttracheidák nincsenek, a
kérdéses feny nem lehet Pseudotsuga. Lorix, Picea, Phius, Cédrus
és Tsuqa. Mivel nincs spirális vastagodása, nem lehet Torreya, Taxus,
Cephalotaxus és Amentotaxus. Tracheidáinak sugárfalában a vernies-
gödörkék csak egysorosak, ezért nem lehet sem Araucaria, sem
Agafhis. Minthogy a bélsugarak tangenciális fala teljesen sima, még
csak olvasószerü gödörkéze'tség sincs rajta, nem lehet Abies, Pseudo-
larix, Juniperus, Libocedrus, Ciipressus, Keteleeria, Arceuthos,
Diselma, Fitzroya, Michrocachrys, Pherosphaera. Minthogy egyet-

len keresztezdés! mezben még a szögletsejtben is csak, egy igen
kivételes esetben csak két gödöi-ke van, nem lehet Taxodium, Meta-
sequoia, Seguoia, Cunninghamia. Thuja, Thujopsis, Taiwania, Atkor-
faxis, Glyptostrobus, Fokienia, Widdringtonia és Austrotaxus. A nem
említett fajok közül hátra volna még a Sciadopytis, Podocarpus,
Prumnopytis, Callitris, Callitropsis, Acmopyle, Dacrydium és

Phyllocladus. Sciadopytis nem lehet, mert annak bélsugárgödör-
képzettsége egészen más. Pinus silvestrisXxcí hasonló. Callitropsis

sem lehet, mert ebben valamenyi bélsugárfal igen vékony, az iker-

gödörkézettség a tracheidákon gyakori, a tracheidák tangenciális

falán is van vermesgödörke, de a szögletsejtekben is állandóan 3—

1

apró gödörke van. Hasonló a helyzet az Acmopylével is. Phyllocladus
szintén nem lehet, mert annak a bélsugár keresz^ezdési mezjében
nagy gödörkók vannak, de nincs páréncliimája. Marad tehát a létez
fenygénuszok közül a Podocarpus, Dacrydium, Prumnopytis és a
Callitris. A Cállitrisok bélisugarának vízszintes fala igen vékony és

teljesen sima. Ebben a tekintetben az említett feny annyiban tér el

a Callitrisekiöl, hogy ennek a vízszintes fala vastag és néha gödör-

kés. Hasonlókópen a Callitrisekhen elég gyakoriak az ikergdörkék,
úgyszintén a szögletsejtekben is, de 3—4 egyszer gödörke is elég

gyakori. Legjobban hasonlít a kérdéses feny a monotipikus Prum-
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nopiHs]i(i-L, ille.tölejr a Podocarpushoz. Mindkettnél eí?y-egy kereszte-

zdés! mezben csak egy-egy egyszer gdörke van. mint a kérdéses
fenyben. Bár a ti*ae!ieidák gödörkézettsége is hasonló, azonban a

Prumnopjjfis bélsugarainak a magassága csupán G—8 sejt, míg a
kérdéses fenyé 42 iis lehetséges, tehát Prumnopytis sem lehet. Nem
marad más hátra, mint a Podocarpns-génvisz.

Az említett anatómiai bélyegek alapján tehát véleményem sze-

rint a kérdéses szén a Podocm'pns-génuszhoz hasonlít a legjobban.
A kérdés most már az, vaj.jon xan-e olyan ma is él Podocarpus-ía‘],
amelyhez a kérdéses fuzit a legjobban hasonlít.

A rendelkezésemre álló adatok és 20 Podocarpus-ía^ részletes

megvizsgálása után arra a megállapításra jutottam, hogy a vizsgált
fuzit — bár tipikusan Podocarpiis jelleget árul el — az általam meg-
vizsgált 20 Podocarpus-ía^ egyikével sem egyezik meg teliesen. I eg-

jobban hasonlít a Podocarpiis neriifolitishoz. Mivel azonban a meg-
vizsgált fuzit a felskrétából származik, mai neve csakis Podo-
carpoxylon hihet. A továbbiakban pedig Podocarpoxylon ajkaenfte
nov. spec. néven kívánom a tudományban megjelölni.

A lelet kiértékelésében az alábbiakat említem még meg. A Podo-
carpaceae általában ooeánikus klíma alatt élnek és i>edig fként Dél-
Araerika, Kelet-Afinka, a Fülöpszigetek, Üjguinea, Ausztrália, Üj-
zéland, Üjkaledónia és a Fidzsi-szigetek. (L. téi'kép.) Életmódiukat
tekintve, általában nagyobb összefügg erdségbe tömörülnek. Ilveii-

kor vagy a hegj^ek oldalait, máskor viszont a síkságok mocsaras és

párás 'teinileteit népesítik be. Az alacsonyabb tájakon általában
raagastermetüek és kitn haszorifát szolgáltatnak, míg az alacso-
nyabb fajok inkább a magasabb hegységek fahatára közelében élnek.

A Podocarpoxylon fuzit és a recens Podocarpaceae család mai
földrajzi elterjedése tehát arra enged következtetni, hogy a fels
krétakor idején Magyaroi'szág terüle'én olyan földrajzi és klimato-
lógiai viszoínyok uralkodhattak, mint amilyenek a fentebb jelzett

teriileten mai napság is észlelhetk, tehát egyenletes és meleg, vagyis
oceánikus klíma.

A fuzitnak a Podocarpoxylon voltát valószínvé teszi

Tausch-na\í^ ajkai rétegeikben talált molluscumokra vonatkozó meg-
állapítása, amely szerint az ajkai rétegek fels krétakorú mollus-

cumai édesvízi (limnikus) és brackvízi fa.iok és amelyek feltn
rokonságot mutatnak Afrika, Üjkaledónia, a Fidsi-szigetek, Ausztrá-

lia, Dél-Amerika és a Bajkál-^ó recens formáival tehát azon teiniletek

molluseurnáival, amelyek jelenleg együtt élnek a Podocarpaceae

csarád recens alakj ahml. Tausch fenti megállapításia tehát meg
inkább valószínsíti la fenti meghatározás helyességét.

Végül köszönetemet fejezem ki Vadász Elemér barátomnak,

hogj'^ figyelmemet ennek az érdekes fuzitleletnek a meghatározására

felhívta.

* Taioch L.: Über die Fauna dér niclit merineu Ablagerungen dér obereu

Kreida des C.sirg'er-Tales. Abhandl. d. k. k. geol. Reichsanst XII. k. \\ien IbSb.

Továbbá: hemerkungea über einige F,.s«ilien aus den nicht marinen Ablagerun-

gen dér obereu Kreide etc. 1891. Vitáds I.: Magyarország szénelfordulasai. Sop-

ron 1939.



Bestimmung des Fusit-Einschlusses der Braunicohle

von Ajka aus der oberen Kreidezeit

(Podocarpoxylon ajkaense nov. sp.) (Mit l-lll. Tafein und einér Karte)

PÁL GREGUSS (Szeged)

Prof. Elemér Vadász, wandte sioli mit elein Ersucihen an mioh, die

Überreste der Holzkohle (Fnsit) zn bestimmen, welche er im Ajkaer
Braunkohlenflöz aus der oberen Kreidezeit gefunden hatte.

Das erhaltene Matéria! bestand aus einem etwa haselnussgrossen

Stüek, sowie aus mehrereu, wesentlich kleineren Stückchen. Prof.

Vadász maclite mich darauf aufinerksam, dass diese Unteriuchung
\'on geoloigiselien Gesiohtspunikte aus iiusserst interessant und es ilim

daber erwünsclit wáre, wenn ich die Kohlenstüeken genau bestimmen
könnte. Xachdem Fund — auch nach ]\Ieinung von Prof. Vadász —
gresse Bedeutung beikommt, habé ich die Lösung des Problems geru

übernommen. Er erwahnte in seinem Briefe, aber auch in seiner

Arbeit, betitelt: Kszénföldtani Tanulmányok (1940), dass Hollendon-
ner bereits vor zAvei Jahrzehnten mit der Untersuchung von Fusit
begonnen und angenommen hatte, dass es sich hierbei wahrscheinlich
um Taxodium handelt. leh Avar sehon aus dicsem Grunde neugierig,
ob ich auf das gleiche Ergebnis kommen AAÚirde.

Das erhaltene Matéria! zerfallt leicht, sodass mán beim Aufarbei-
ten besonders behutsam A'orgehen musste. Die erste Arbeitsanethode
Avar das Einbetten. Adjunkt István Szalai bettete das Kohlenstük-
chen in Paraffin ein und machte daA’on drei A’^erschiedene Schnitte,
Avofür ich ihm bei diese Gelegenheit meinen Dank aussprechte. Die
Schnitte konnten zufolge der Natúr des Materials nicht besonders
gelingen, und lediglich der Querschnitt A\'ar einiegermassen brauchbar,
Aváhrend die tangentialen und i’adialen Schnitte kaum A'erAvandbar
Avaren. Uni aber doch zu einem Resultat zu gelangen, unter.suchte ich
die zerfallenen Splitterchen, in der Hoffnung, dass es mir gelingen Avird,

fias in Rede stehende Holz auch aus den ganz Avinzigen Teilchen zu
bestimmen. Aus diesem Grunde Aveichte ieh diese A\dnzigen Splitter-

chen zAvei Tagé in konzentrierter Kalilauge ein, Avodurch die Parti-
kelchen erihellt und die Einzelheiten gut sich'bar Avurden, und auch
photographiert Averden konnten. Meine Unter.suehungen ergaben iol-

genden Ex’gebnisse.

Quersclmitt. Der durch Einbetten in Paraffin herge.stellte Quer-
sohnitt (s. Abb. 1, T. I.) zeigt A^or allém undeutliche Jahresringgrenzen.
ObAvohl die Jahresringgrenze A^erscliAvommen ist, konnten dennoeh
gcAvisse Perieden beobachtet AA^erden. Einige Jahresringe Avarén
8—10, andere 30—40 Tracheiden breit. Dieses Bild des Querschnittes
vendet sofort, dass das Fusit von einer Konifere stammt, und zAvar

Amn einer sdlchen, dérén Jahresriggrenzen A^erschAvommen Avarén.

Hieraus konnte auf ein Kiima mit gleichmássiger oder Avarmer
Temperatur gefolgert Averden. Keine der bei uns lebenden Nadel-
holzarten besitzt eine derartige .Jahresringstruktur, indem die
Jahresringgi'enze in unseren Nadelhölzern fást iinmer scharf ist.

Des Aveiteren Lst an Quersehnitte noch auffállig, dass die Trachei-
den nicht in radialen Reihen aufeinander folgen, sondern mit Avech-
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selndem Durchiuesser ini Jahresring ziemlich ungleiclimássig ver-
teilt sincl. Anderswo dagegeii Jíommen die Traeheideii in regelmas-
sigen Reihen vor. Das Innere dér einzelneii Tracheiden ersoheint im
Quersehnitt verstopft, woraus auf die Anwesenlieit von Parencliy-
inen gefolgert werden kann, welche mit irgendeinem Matéria! ansge-
füllt sind. Leider war es nicht möglich, aus dem Matéria! einen
guten Quersehnitt mit grosser Oberfiaciie herzusteüen, Aveil es stark
zusammengepresst war, iind nnr winzige Teüe im ursprünglichen
Zustande büeben. Es konnte jedoeh auch an diesem Quersehnitt fest-

gestejit werden, dass die Vermntung von Prof. Hollendonner nieht
riebtig sei, indem dér Quersehnitt dér Traeheiden von Taxodium
niemais diese Form anfweist, sondem stets vier-, iiinf- bis seehseekig
ist. Es sei noeh bemerkt, dass im Quersehnitt Harzgange nieht
einma! in Spureii zu seben waren.

Die genaue Bestimmnng eines Nadeüioizes anf Grund des Quer-
sehnittes ist natürüeh auoh nieht annáhernd mögÜeh; hierau marén
aueh Untersuohuugen dér Langssehnitte xmumgangüeh erforderüeh.

Tangentialschniff. Die Tangentiaisehnitte xvieseu nnr wenige
Einzeüieiten auf, weiehe genaue Daten für die Struktnr und Höhe
dér Markstraiiien geboten hatten. Abb. No. 3. T. I. zeigt indessen,
dass die Markstrahien ein-, evtl. zweisehiehtig sind, 8—10 Zeüen
hoeh, und dass sie keine Harzgange enthaiten; anf deu Abbüdungen
No. 5—8 T. II. ist aber klar ersiehtüeh, dass einige Markstrahien die
Höhe von 32 Zeüen erreieiien; in einem einzigen Faüe ieh sogar einen
42 Zeüen hohen Markstrah! bemerkt. Die Markstrahlzeüen sind im
Quersehnitt eher kurz, wáhreud die Kantenzeüen eher veriangeide
EiUpsen dai‘steüen. Abb. No. 2. T. I. zeigt sehr ansehauüeh die
Struktur dér Markstrahien, doeli wurde’ diese Aufnahme nieht vöm
Sehnitt, sondern von einem winzigen Spütterehen gemaeht. Auf dem
Büde ist sehr gut zu seben, dass die Kantenzeüen etwass veriangert
mid eüiptiseh sind, wáhrend die inneren Zeüen eher kreisförmig
erscheinen. Ihre Eadiaiwánde weisen keineriei Tüpfeiuug auf, sic

sind alsó vollkommeti glatt; die Horizontaiwande sind vie! stárker,
und sie zeigen, wie dies aueh in den obei’sten Kantenzeüen siehtbar
ist, Tiipfeiung. Die Tangentiahvand dér driíten und dér imteren
Markstrahizeüe ist voükommen giatt, vöüig tüpfeifrei. Die Auf-
nahme dieses DetaUs ist von grösster Wiehtigkeit, deun es ist für

die Bestimmung von entseheidender Bedeutung. Auf dér inneren
Wand dér zweiten Markstrahizeüe erscheinen mehr oder iveniger

grosse Knötehen. Diese wiederum verraten, was übrigens auf anderen
Sehnitten noeh besser beobaohtet werden kaim, dass die Markstahl-
zeüen Harz enthaiten kimen. Dies wird aueh dadureh ivalirsehein-

üeh gemaelit, dass neben den Markstralüzeüeu auch mit Harz
geftiüte Langsparencliyme vorhanden sind. Die wagerechte \Vand
dér Markistralüzeüen is starker a!s die Radiaiwand, und als die Tan-

gentialwand, iveicher Umstand bei dér spateren Bestimmung eben-

faüs von weseutücher Bedeutung ist.

Das neben dem Markstrah! befindüdiie Holzparenchym ist mit
Harz gefüüt, dessen tüpfeüge Struktur auch im mittieren Tei! dér

Abb. No. 4. T. I. beobaehtet iveiden kann. Wiehtig erscheint auf

dieser Abbildung aucli noeh, dass darauf aucli die horizontale Wand
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tles Lan^sptirenchyins sichtbar ist, und dass diese Wand vollkomimen
glatt und völlig tüpfelfrei ist. Dieser Umstaiid spielt bei dér ispateren
Bestimmung ebenl'alls eiiie viehtige líolie. Auf dem Tangential-
schuitte, aber aucli aiis dein mazerierten Matéria! Lst sehr gut sicht-

l)ar, das's im Inneren dieses Holzes sowolil die Parenchymzellen, als

auch die Markstrahlzellen mit einem harzabnliehen Matéria! aus-

gefüüt sind. (S. die iiiike Seite dér Abb. No. 1. T. III.) lm vorüegen-
deii Falié babén wir demnacb mit eiuer soloben Nadelboizart zn tun,
dérén Markstrablen bis zu 40 Zellen boeii sein können und dérén
Radial- und TangentialAvande voüstandig glatt sind, wbarend die

wagereebten. Wande starker sind und darauf aueb Tüpfelung mög-
licli ist. Dér reiebe Harzinbalt ist ebenfalls auffallig. Das Harz befin-

det sicb aber wie wir scbon geseben babén, bei weitem niobt in beson-
deren Harzgangen, Avie z. B. bei Phius, Picea, Larix usav. — Cbarak-
teristiseb íür dieses Nadelbolz ist ferner dér Umstand, dass auf dér
TaugentialAA'and dér Tracbeiden Hoftüpfe! nicbt beobaebtet AA'erden

kounten, bezAv. ein solclies Hoftüpfe! nur in einem einzigen Falle
A ermutet AA’erden koniite, AA^obei es sicb aber nur um eine spirálé
Tracbeide bandeln dürfte. — Die boble Struktur des im Langs-
parencbym angesammelten Harzmaterials AA-ird dureb Abbildungen
No. 1. T. III., 4. T. I. A'erandscbaulicbt, auf Avelcben ebenfalls sebr gut
sicbtbar ist, dass die AA'agerecbte Wand dér Langsparencbymen glatt

ist und kemerlei Tüpfelung zeigt. Dics konnte übrigens Aelfacb
beobaebtet AA-erden. Audi Grund dieser iMerkmale liegt die Ver-
niutnng nabe, dass das in Rede stebende Nadelbolz keiner unserer
Nadelbolzarten abnelt, und dass es entsebieden Tropencbarakter
verrat.

Radlalseite. Die Entsebeidung dieser Frage AA^ar aber nur auf
Grund dér Eigensebaften möglieb, AA-^elcbe auf dér Radialseite
beobaebtet AA’urden. Abb. No. 5. T. II. zeigt eiuen Markstrab’lteil dér
Radialseite. Die Abbildung stellt- die Struktur eines 25 Zellen bobén
^larkstrables dar, aber Avie scbon erAvabnt, batte icb aueb einen 42

Zellen bobén Markstrabl beobaebtet. Eine starkere Vergrösserung
eines Details dér im Rede stebenden Pbotograpbie A^eransebauliebt
Abb. No. 6. T. II. Aioriii ganz deutliob zu seben ist, dass in den
Kantenzellen stets nur ein einziger sebiefer Spalt, oder ein ellipsen-
förmiges Tüpfel Amrbanden ist, AA'abrend in den anderen Kreuzungs-
feldern stets nur ein einziges Tüpfel ersebeint, einige Krenzunis-
felcler sogar voUkö))inien tüpfelfrei sind. Dieses Merkmal ist aber für
die CoUifris-, Daergdium- A’ornebmlieb aber für die Podocarpusarten
eharakteristisch. Abb. No. 2. T. II. zeigt in starkerer Vergrösserung
derartige Kreuzungsfelder, avo deutlieb sicbtbar ist, dass die Öffnung
dér Hoftüpfel elliptiscb ist, dass dér Hof nur als kleiner Ring
ersebeiiV, welcbe Merkmale ebenfalls den Podocarpusarten eigen
sind. Die Köble bat alsó typisebe podoearpoide Tüppfelung.

Abb. No. 8. T. II. zeigt in nocb starkere Vergrösseiuing die

ebarakiteristisebe Struktur dér Markstrablen. Aus dieser Abbildung
gebt klar licrA’or, dass die AusseiiAvand dér Ka,ntenzellen Amllkommen
glatt ist; aueb die TangentiahA^and ist A'ollstandig glatt, AA’übrend
wir au dér AA-agereebten Wand A’erednzelt DünnerAA'erden, ja sogar
Tüpfelung beobaebten kimen. Die.se Eigensebaft dürfte aueb Amn



402

besonderer Bedeutung sein. Charakteristisch ist für dieses Holz fér'
uer dér Unistand, dass an dér Berüihriingsstelle dér Avagerechten
und dér tan^entialen Wande keinerlei Tüipfelungen oder Vertie-
fungs-Ausatze A^orkommen, AA'as daher den Cnpressoid-Cbai'akter aus-
sehliesist. Für die Cupressaceae sind namlieh im allgemeinen dér
Ansatz (A’on Peirce „indenture“ genannt) und TangentiahA'ande mii
Tüpfeln charakteristisch. Abb. No. 10. u. 32. T. III. zeigen sehr deut-
lich die Struktur dér Kantenzellen; diese Abbildungen zeigen zAvei-

bezAA^ dreizellzeilige Markstrahlen. Die TangentlalAA'and dér Mark-
strahlen erscheint auch auf diesen Abbildungen ganz glatt, und auch
in den Kantenzellen befindet sich stets nur in einziges Markstrahl-
tüpfel. leh betone indesaen, dass in den Kantenzellen ausnahmsA\^eisc
auch zAvei Tüpfej nebeneinander oder in diagonaler Richtung Amr-

kommen können. Drei oder noli melír Tiipfel konnte ioh in keiniem
einzigen Palié bemerken. Nicht nur in den Kantenzellen, sondern
auch iii den innereu Kreuzungsfeldern dér Markstrahlen sind aus
nahínsAA'eise zaa'cí Tüpfel nebenepiander Amrhanden. hairpsachlich in

den Pariién, Avelche die allerersten Frühtraoheiden berühren. Dies ist

gleiehfalls ein bemerkensAverter INIoment. Auf Abbildungen No. 5.

und 8. T. II. können die Spuren A’on Harzniaterial in den Markstrah-
len beobachtet Averden.

Die RadialAcand dér Traoheideh ist Anllstandig glatt, ohne
jede siehtbare spirálé Verdiekung oder Streifen. Nur in einem
einzigen Falle konnte angenommen AA'erden, als Avenn eine ein-

zige spirálé Verdiekung an dér Wand entlang A’onhanden geAce-

sen AA'iire. Die Traoheiden isind im Spátholz eher enger, als im
Frühholz. Die Hoftüpfel sind auf dér RadáalAPaud dér Traeh-
eiden im allgemeinen A'erstreut und sie gelangen nur selír selten

naher zueinander. Wie aus Abbildung No. 9. T. III. ersichtlich
ist, befinden sie sich dicht beieinander, sie können sich sogar
berübren, in AA-elohem Falle die Berüihrunigslinie AAugerecht
ist. Die Einzeltüpfel sind zumeist kteisförmig oder liegend elliptiseh,

oder auch unregelmassig geformt. (S. Abb. No. 10. T. III.) Die
üffnung dér Hoftüpfel ist kreisíörmig; in den Herbstti*acbeiden
erscheinen sie hauptsachlich schhial, stabehenförmig, oder als etAA'as

A'erlangerte Ellipsen. Auf dér linken Seite von Abb. No. 9. T. III. ist

eine mit Harznaaterial gefüllte Parenchymzelle sehr deutlich zu
sehen, ferner, dass auch die Mai’kistrahlzellen mit Harzmaterial
gefüllt sind. Auch auf dieser Abbildung ist klar sichtbar, dass die
TangentialAA'and dér Markstrahlen vollkommen glatt ist, und dass
darauf höchstens primordiale Tüpfel erscheinen.

Aaií dér Radialseite können aaui- A^ereinzelt auch sehr interres-
sante, Trabeculae ahnliche Harzplattenbilduugen (Crassu]!ae)
beoibachten, AAÚe aus Abbildung No. 11. T. III. ersichtlich ist. Diese
Harzplattenbildungen mit ihrer tiefscliAA'arzen Farbe und dér eigen-
artigen Stniktur sind ebenfalls oharakteristisohe Merkmale dieser
NadeDiolzart, und A\ir können diese Erscheinung bei einigen dér
tropischen Koniferen, u. a. bei den Podocorpaceae und Araucariaceae
líeobachten.

An Hand dieser niorphologisehen Merkmale ist es am A\dchtig-

.steu zu bestimmen, welcher dér gegenAA’artig lebeuden Nadelholzarten
tlieses Pusit am meisten ühnelt.
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Naehdem in Holxe keiiie Harz{*;an{?e und Queitracheideii vor-
kommeu, kamu es sicli bei dem in Rede stelxenden Nadelliolz nichf
nni Pseitdofsuf/a, Larix, Picea. Pinus, Cédrus oder Tsiir/a haxxdeln.

Zufolpre iNIangrel au spiraler Verdickuuí? koinuieu auch Taxus,
Cephcdoiaxus und Ameutotaxus nieht iii Betracbt. Die Hoftüpfel au
lier Kadiahvaud seiuer Traoheiden siud uur eiureilii^?, folsrliöb 'kann
es sieli auc'li nieht um Araiicaria oder Afjathis handeln. Da die Tan-
^entialwand dér Markstrai’ilen vollkomiuen jjlatt ist, und uicht ein-

lual eine perien- oder treppenartise Tiipfeluuír vorhaudeii ist, kaixn
aueli von Abies, Pseudolarix, Juniperus, Lihocedrus, Cupressus.
Keteleeria, Arcenthos, üiselma, Fitzroija, Microcnchrps und Pheros-
phaera nioht die Rede seiu. Naehdein unr eiu eiuziges Kreuzungsfeld,
selbst aueh die Kauteuzellen, g-anz aixsaahnisweise zwei Tüpfel eut-

halteu. sebeiden auch Taxodiuni, Metasequioo, Sequoia, Cunniugha-
mia, Thuja, Thujopsis, Taiivania, Afhrotaxis, Glyptrostrobus, Fokié-
uia, Widdringtouia und Austrotaxus aus. Ansser deu bisher nocb
nieht érwahnteu Xadelholzarten kamen nocb Sciadopytis, Poio-
earpus, Prumnopytis, CaUitris, CaUitropsis, Acmopyle, Dacrydinm
und PhyUocladus in Fi-age. Sciadopytis sebeidet aber auch aus, weil
desL-en !Markstrahltüpí‘eluug, ahnlich dér des Pinus silvestris, gauz
anders geartet ist. Auch von CaUitropsis kann nieht die Rede seiu,

weil (lessen Markstrahlwand ausserst dünn ist, die Tracheiden haufig
Zwillingstüpfelung aufweisen. Überdies befi'üden sich auch in den
Kantenzelleu standig 3—4 winzige Tüi^fel. Aéhnlioh verhált es sieli

mit Acmopyle. Es kann sich aueh nieht uni PhyUocladus liandeln,

'lenn dessen Markstrahlen zeigen grosse Tüpfel in den Kreuzungs-
feldern, jedoeh ohne Parenchymen. Es bleiben deumaeh von den
existierenden Xadelholzaten uur Dacrydinm Podocarpus, Prum-
uapytis und CaUitris übiig. Die wagereehte Wand dér Markstrahlen
dér Callitrisarten ist sehr dünn nund vollkomiuen glatt. In dieser
Ilinsicht weieht aber dér erwahnte Fund von den Callitrisarten ab,
weil dessen horizontale Wand stark ist und manehmal aueh Tüp-
felung zeigt. Gleieheriveise weisen die Callitrisarten háufig Zwillings-
tüpfel auf, wie denn aueh in den Kantenzelleu 3

—

i einfaehe Tüpfel
des öfteren erscheinen. Am meisten áhnelt das in Frage stehende
Xadelholz dem monottipisehen Prumnopytis, Dacrydium bezw. dem
Podocarpus. Bei diesen dreien kommt in einem Kreuzungsfeld ledig-

lich je ein einfaches Tüpfel vor, ebenso wie bei derti fragliehen Xadel-
holz. Aueh die Tüpfeluug dér Tracheiden ist ahnlioh. dagegen ei*i*ei-

eiien die Markstrahlen desPnnnnopyiis nureine HöhevonG—8Zellen,
wahrend die in Rede stehende Xadelholzart bis zu 42 Zellen hoch ist.

Aus dicsem Grunde sebeidet auch Prumnopytis aus. Eis bleiben
daher uur die Genera Dacrydium und Podocarpus übrig. Auf Grund
dér erwahnten anatomischen Merkmale bin ich daher dér Ansich+,
dass die fragliehe Kohlé am meisten dem Genus Podocarpus und
Dacrydium ahnelt. Beide gehören aber zu dér Fám. Podocarpaceae.
Es wirft sich nunmehr die Frage auf, ob heute noeh eiue Podocarpus
oder Dacrydiiim-avt existiert, weleher das Fusit am meisten ahnelt.
Die Podocarpaceae kommen vorwiegend in Afrika, Südamerika und
in Xeukaledonien vor, aber auoh in Ostasien und in Australien. Die
Zahl dér Dacrydiuyn arten be'lauft sich auf ca. 20, und die dér Podo-
carpus-arten auf etiva 80—90 Speizes. An Hand dér mir zr Verfü-
gung stehenden Daten habé ich etwa 20 Podocarpus- \w\d Dacrydium-
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cuteii auf ilire mikroskopiselie Struktur imtersucht, von welcheii
einige zwar grosse ölmliclikei't mit dér Stniktur des Fiisitz zeigen,
das Fusit jedocli mit keiner eiiizigen Amllig übereinstimmt. Dér
&eits untersuchteii Podocarpusarten zeigt sich lediglich an dér
einzige wesentlicli Unterschied zAvischen dem Fusit und den meiner-
wagereehten Wand dér Markstralilen. Phillips erAvahnt in seiuer
x\rbeit, betitelt: „Identification of Softtvoods“, dass die wagerecbte
\Vand dér Markstrablen im Podocarpus chilinns stark ist. und dass
daran Tüpfel háufig sind. Diese Tüpfelung 'konnte im fraglichen
Fusjt stellenmeise auch festgestellt Averden. hingegen habén die Dacry-
dyumarten nur glatle Avagerechte Wiinde. In dieser Beziehung
bíeibt Dacr.íjdinm ausser Frage. Wegen Mangel an Vergleiehs-
matéria! kann jedocli diese Fi*age nicht mit Entsehiedenlieit beaut-
wortet werden. Auf Grund. dér eriértén Merkmale kaim jedocli mit
eiiiiger Siclierheit beliauptet Averden, dass das in Rede stelieiide Fusit
aus irgendeinem Podocarpus stammt. Dér liolie Markstralil deutet
auch en schieden auf Podocarpus, nachdem átí^.Podocarpus uzam-
harensis manchmal bis zu 35—40 ja sogar Podocarpus neriifoUus 60

—

65 Zellenhöhe erreioht. Audi dér reiohliche dunkelfarliige Harziiihalt
liisst entschieden auf Podocarpus sohliesseii.

Auf Griuid des mir zr Verfügung stehendeii Materials von 20

Podocaiimsarten niuss festgestellt Averden, dasis das Fusit mit keinc-r

dieser 20 Arten A’öllig übereinstimmt. Wie ich erfahre, Avird z. Zt. in

Australien an einer Porfocorpas-Monographie gearbeitet. Es ist mög-
lich, dass unter diesen Spezies eine A’orhanden ist, Avelche dem Fusit
nocli mehr filinelt. Diese Frage könnte aber nur nach genaueren
Untersuchuiigen entschieden Averden. Dodi ist nicht dies das Wesent-
liche. — Xadidem das iinte.rsuchte Fuzit aus dér oberen Kreidezeit
stammt, kanii dér Xanie deis heutigen Podocarpus ohuehin nicht

angeAvandt AA crden, AÜelmehr ersdieint die Bezeichiiiing Podocarpoxy-
lon am Platze.

In dmser Beziehung erAvaline ich, dass meiu Freuiul Prof
Andreánszky, dér das Originalmauuskript gelesen hatte, mir brief-

lich milteilte, Avonach iaut Florin ,.die Annahme sich inuiier melív

A’erbreitet, dass in dér iiördlichen gemiissigteii Zone niemals Podo-
carpusarten, existiert hatten, ja sogar die ganze Podocarpus-FamiMe.
in (len iiördlichen Gebieten Eiirasiens fehlte, ii. a. auch in Európa
und Xordamorika. Es gCAvinnt namlich allniahlich die Auffassuiig

die Obeuhand, Avonach zAvisdien dér Struktur des Holzes und dér

das Genus hestimmende Frulltifikation keiiie euge Verbiiidung
besteht. Aeliiiliche Holzstriikturen können sich auch in audereu
Famihen Aviederhoien. Die Überreste dürfen nur dann mit den jet-

zigeu Genera A-erglichen Averden, falls auch die Fruktifikation A’or-

handen ist.“ Dieser Aiiffassnng kann ich aus folgenden Gründen
nicht A'ollkommen beipflicliten.

Die Holzstriiktiir des erAvahnteii Fusits zeigt selbst dann entschie-

den Podocarpus-Charakter, iinaibhaiigig a'ou Florins Aiisicht, dass die

Faiiiilie dér Podocarpaceae in dér Vergangenheit in Európa fehlte

Die einzelnen Faniilieu zeigen heiite schon derart charakteristische
Holzstruktiiren, dass daraiis mit A'oller Sicherheit auf den Charakter
dér Familie gefolgert Averden kann. Ich kann es mir überhaiipt nicht
A’orstellen. dass z. B. zu dér charakteristischen Struktur eines zr



Fainilie tler ^-íraticdiiaceae ocler Tiixaceac gehüj'emleii Holzes sicli

die Fruktifikatioii dér Familie Pinaceae geselleii köniite. Das Holz

besitzt die gleielie Charakteristik wie die FraktiFakition, doeli nmss
mail dieses ]\Ierkmal entdeeken, was jedooli zumeist ausaerst

sehwierig oder fást uiiinüglich ist. Trotz dicsér Airsielit iniiss ich das

traglielie Firsit anf jeden Fali als Podocarpoxylon aiiscHieii. Fs sei

beiiierkt, da>s TI'. Prill schon 1917 iin sehlesisehen Tertiiir Podocar
poxylon priscuiH naehgewieiien liatte.

Auf Grund dér mir zr Verí'ügung steheiiden Dateii imd iiacli

ciugehender Fntersuelmng von 20 Poducarpiis-Arien gelangte icli zu

dér Feststelluiig, dass das untersuchte Fusit — ob\vci’al es typisob

Podocarpus-Chcivakier verrat — mit keiner dér von mir untersuehten

20 Podoearpns-Avien völlig übcreinstimmt. Ain meisteu áhnelt es

dem Podocarpiis nernfoHus. — Xaclulem jedoeh das untervsuehte

Fusit aus dér obereii Kreidezeit stamuit, kanii es heute nur uoeh als

Podccarpcxylon bezeicbnet werdeii. lm weiteren möclite icli es iu

dér Wissenscliaft als PodocnrpoxyPui ajkaoise nov. spec. beneimeii.

Hiiisiehtlich dér Auswertuug des Fundes möclite icli nocli fcl-

gemles erwalinen. Die Pcdocarpaceae leben ini allgmeiiien im ozeani-

sclieii Kiima, und zivar vorwiegend in Südamerika, Westafrika, den
Pliilippinischen Inseln, Xeiigiiinea, Aiistralien, Xeuseeland, Xeu-
kaledonien und den Fidschi-Inseln. (S. Karte.) Ilire Lebensweise
betreffend kcinmen sie vorwiegend in grösseren zusammenliangen-
den Waldungen vor. Sie breiten sicb entweder an den Bergabliiingen,
oder in den sümpfigen und feucliten Gebieten dér Ebenen aus. In
den Xiedernngen sind sie ini allgenieinen lioclistainmig und ,sie lie-

fern ein ausgezeioliiietes Xutzholz, wáhrend die niedrigeren Arten
eher in dér Ümgebung dér Bauingrenze dér liÖliereP Gebirge vor-
kiommeu.

Das Podocarpoxylon-Yus,\i und die lieutige geographische Ver-
breitung dér rezenten Familie Podocarpaceae liisst demnacli darauf
scliliessen, dass zu dér Zeit dér oberen Kreidezeit auf dem Gebiete
üngarns solcibe geogra;pliische und klimatiscbe Verlialtnisse vor-
herrscliten, wie solclie in dem vorerwahnteu Gebiet aucli beute nocli
beobaebtet werden kimen, iiiamlieli ein gleiebmassiges und warmes,
alsó ozea;aiselies Klíma.

Audi die Studien von Tauscld vöm Jahre 1886 unterstiitzen die
Bestimmung des Fusit als Podocarpoxylon, weil er von den in den
Ajkaer Flözen gefunden Mollusken festgestellt batte, dass: „Die aus
dér oberen Kreidezeit stammenden Mollusken dér A.ikaer Flözen
sind Süsswasser- (limnisdi) und Brackwasser-Arten, w'elelie auf-
fallige Verwandtscliaft mit den rezenten Formeii von Afrika., Neu-
kaledonien, dér Fidichi-Inseln. Australien, Südamerika und des
Baikalsees zeigen“, alsó mit den Mollusken derienigen Gebiete,
welche gegenwartig mit den rezenten Formen dér Familie Podo-
carpocene zusanimen leben.

‘ L. Taiisch: JÜber die Fauna dér nicht marinen AHageningeu dér
oberen Krelde des Csino:ler-Fales. Abliundl. d. k. k. geob Reiohsanst. XII.
k.. Wien 1886. Ferner: Bemerkun?en über einige Fossilien ans den uiclht

marínén Ablagernngen dér oberen Kreide etc. 1891. /. Vitális: Magyar-
ország szénelfordulásai. Sopron. 1939.
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Zum Sclilusse spreche ieli meiiiem Freunde, Prof Elemér Vadász
jiieinen Daiik dafür aiivS, dass er meiue Aufnierksaiiikeit auf die
üntersuelmnír dieses interessanteii Fusit-Fuiides lenkte.

Tafelerklariniaen.

Tafel

Tafel

Tafel

I. Fia.

II. Fia.

III. Fia-

1. Querschuittsbild. Vérár. 103X
2. Vier Markstrahlzellen; links davou eiue mit Harz

aefüllte Lánaspareuehymzelle. Verái’. 500X
3. Tauaentiiajlschnitt. Vérár. 10.3X
4. Eine mit Harz aefüllte Lanaspareuchymzelle. Untén

die alattee Querwand. Vérár. .300X
5. Radialseite. Vérár. IIOX
6. Radialseite, Kreuzniia-sfelder mit ne eiiiem l’orus.

Vérár. 320X
6/a Kreuzunasfelder mit .ie zwei Porén. Vérár. 5(I0X
7. Radialseite. Vérár. 230X
8. Radialseite. Glatte Tanaentialwande und aetüpfelte

wagerechte Wánde. Vergr. 500X
9. Radialseite. Links: Mit Harzgefülite Lüngsparen-

chymzelle; Mitte: Podocarpoicie Tiipfelung; uben:
Glatte ra!diale, taugeu’iale und wagerechte Wande
dér Markslralzellen. Vergr. 230X

10. Zweireihiger Mankstralil. Glatte aussere und tan-
gentiale Wande, podocarpoide Kreuzungsfeld-Tüpfe-
lung. Vergr. 320X ^

11. Harzplatten in einer Tracheide. Vergr- 3‘2ÜX
12. Dreireihiger Markstrahl. Glatte aussere Wami.

podocarpoide Tüi)felung. Vergr- 320X
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Az üledékképzdés ütemessége*

S T I! A r S Z L A S Z r, ()

Az^ütoinesséfí jelleiiizo leg'íöbb életjelenségre s számos fizikai

folyam<atra is. Kézenfokv A^oit tehát, hofry a földtani jelenséorek-

l>en is az ütemessiéií? jeleit kutatják — több mint 100 éve. Az 1948.

évi geológus-kongresszus is tárgysorozatára tzte a kérdést. A kÖA^et-

kczk'ben néhány példát lliozok fel saját .megifigA^elési anyagomból
íiz üledékképzdés ütemessógóre vonatkozóan, valamint hozzászólok
"néhány ismertehb dolgozathoz, mely hasonló anyagot tárgyal.

KISMÉRTÉK ÜTEMESSÉG. '

A MAORT számos mélyfúrásában a miocén-pliooén határról
ismerünk nagyon jellemz vékonylemezes homokos-márgákat.
Faunát ezekben nem találtaink, de a közeli (muraközi) felszíni kibú-
vásokban kzettanilag meglehetsen hasomló jelleg, rétegtanilag
egyez helyzet csíkos márgákban szarmata fauna található. A kzet
finomszemcséj homokot is tartalmazó, kevéssé csillámos márga.
A csíkozást Alágosabb és sötéSebb rétegeeskók A'általkozása okozza;
a rétegecskék egymástól nagyon nehezen választhatók el, vagyis
nem valóban palás, nem hasadó e kzet. A világosabb lemezkék
homokosabbak és csillámosabbak, mint a sötétek s sósaivval meg-
<‘.seppentve kissé jobban pezsegnek, tehát valamivel meszesebbek.

A lemezek vastagsáiga fölületies szemlélésnél elég egyenletesnek
látszik, ill. egy-egy világos-sötét lemezpár együttes vastagsága álta-

lában 1—2 mm-nek tnik szemmértékkel s a kétféle anyag közül
a világos vékonyabbnak látszik. Azonban már kézinagyítóval ala-
posabban megtekintve is sókkal szabálytalanabbnak látjuk ezt a
felületesen szabályosnak nézett lemezességet; a világos-sötét lemez-
pár vastagsága elég ersen változik, majdnem ugyanolyan gyakoriak
a fél-, ill. 3 mm-es lemezpárok, mint az 1—2 mm-esek; a AÜlágos lemez
néha majdnem ugyanolyan vastag, mint a isötét, néha azonban csak
tizedrész-olyan vastag. Még ersebb inagyítással pedig fleg az lep
meg, hogy 1. ugyanazon réteg vastagságában igen nagy A^áltozások
vannak. 2. némely réteg, melyet egységesen sötétnek mgy világos-
nak minsítetnünk, a maga 1 mm-es \astagságában sem egyenletes,
hanem több. néha 8—10 vékonyabb, szintén változóan AÜlágos-tsötét

rétegecskébl áll.

A B-57 számú (budafai) mélyfúrásból 1473—1479 m mélységbl
származó ilyen anyagban figyeltem meg pl. olyan részletet, ahol
a világos lemezkék 0,05—0,1 mm, a sötét lemezkék 0,1—0,15 mm msta-
gok. 1479—1485 m közti fúrómagból pedig aránylag szabályos 1—2

* Eladta a Földtani Társulat 1949. október 19Hén tartott szakülésén.
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!uni-es csíkozású iiészedí közt van egy ilyen dn.ra,b: középü'^t 0,3 nm>
vastnig sötét lemez, fölötte és alatta 2—2 omini vastag világos sáv,,

tovább, fel és lefelé is (1—2 cm-en keresztül) sötét átlagszínn rész.

melyben 0,2 mim-nél vékonyabbak a lemezpárok.
Hangsúlyoznom kell tebát. bogy ez az aránylag nagyon szabá-

lyosnak látszó fínoim-ütemesség (mikroitmicitás) is valójában tel-

jesen szabálytalan. Ritmnsiaak ez nem nevezhet, mert a ritmus jel-

lege az, hogy néhány „ütem“ ntán mindig megállapítható, hogy
mikor minek kell következnie, — itt pedig egy 0,5 mm-^es rétsg után
jöhet egy hasonló, vagy kétszeres, felényi, vagy tízszeres vastagságií;
itt csak annyi bizonyos, hogy a sötét után vibágos következik.

KüZEPMS AlÉRETf^ ÜTEIMESSÉG.

A tMAORT-fúrások anyaigáiban (és valószínleg a világ legtöbb
mélyfúrási anyagában) megfigyelhet kzettani jellegek közül a leg-
általánosahh az. hogy nagychib rétegösiszleteken át kát, egvmástól
egy bizonyos tulajdonságban (ill. ennek fokozatában) különböz .jel-

leg kzetnek araszos vagy hgiel.ie.i)ü kevés meteres rétegei sokszo-
rosan ismétlödin'ek.

A MAÜKT DNy-dunántúli fúrásaiban fleg a felspannóniai
emielet scltszáz m vastag, de nólia 1000 in-nél is vastagabb rétegsora
áll túlnyomó ]-észében ilyen araszos-mé o]-es agyag-homokróteg vál-
takozásából. A Selilumberg-szelvényekböl megállapíthatjuk, hogy
a homokosság és agyagosság (ill. az abból következ nagyobb és
kisebb porozitás) foka néha 1000 m hosszii szelyáiyrószen is többé-
kevésbé egyenl maximumok és minimumok közt mozog. A maxi-
mumok és minimumok közti átmenet azonban teljesen egyenetlen,
állandótlan. Néha a .maximumból fokozatos átmenettel, vagy osök-
kenósekkel száll le az érték a minimumig s onnan vissza lépcss
ugrással emelkedik, máskor épen fordítva, a maximumból mcigy le

hirtelen és fokozatosan emelkedik; az átmeneti va,gy közepes .iellegíí

közietek elhelyezkedése a homok és agyag, vagyis a két szélsség
között egyáltalán nem szabályos.

Csaik egyetlen jelleg mutat, bizonyos fokú szabályosságot a
Sühlnmberger-iszeilvényeik némelyikén: a maxiiminmoknak, tehát itt

a leghomoko'Sa.bb tagoknak közel egyenl közökiben való fellépése.

De még egy különösen szabályos szelvényrészen i.s (mint pl. az N. 1.

sz. mélyfiírás Sohlumbergier-szelvényében, 482-tl 580 m mélység
közt) kitnik pontos mérés után ezekrl a közökrl, ill. távolságokról
IS. hogy nem különlegesen szabályosak. Legtöbbnél (IGnnál) a maxi-
mális porozitás-értékek távo sága 3—4 m, 6 esetben kevesebb, mint
2 m, 5 esetben pedig több, mint 4,5 ni. Pedig hasonló jelleg réteg-

váltakozások közt ez a legszabályosabb.
Ilyen .,közepes méret ütemjesség“-nek nevezhet az a so-kszoros

rétegváltakozás is, amelyet S z a 1 a i T. írt le az ÉK-i Kárpátok
óbarmadkori llis-'típusú üledékeibl (10). Homckkö és palaréte-

gek változnak egymással legalább 38 m-en keresztül; az egyffi

padok vastagsága 1 cm és 6 m közt mozog. A szelvény
_

középs,
aránylag szabályosabb darabjából a rétegvastagságok centiméterek-
ben (p = palíi, h = liomoikkö): )h 12. p 20. li 20, p 20, li 120, p 30, h 150..

P 5—10, h 140, p 20, h 280, p 10, b 300, p 5, h 20, p 15, h 70, p 20,

b 30, p 38, h 60, p 20 cm.
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Viláfíos, ho^y itt .stMiuni uiá^ szabályossáfx nem l'iííyellietö meg'
a rétegeijrj’^má.suttuibaai, mint az a tény, hoery csak kétféle kzet
szerepel a rétegsorban. Csak '(lermészetes azonban, hogy ha egyet-
len közetfajta felépíthet egész vastag rétegsort, akkor kétféle kzet-
bl még inkább .alaknlhait az, teliesen szabálytalan elrendezdésben.
Szala i sem tekiiiitet'e ezt az egyébként szé]) és értékes elfordnlást
„szedimentációs rit mns“-nak.

Küzépmagyárország miocén és pliocén üledékei közt nem emlék
szem egyetlen jó példájára sem az ilyen „középnagy ritmus“-na.k.

Ha homok és agyag, mészk és meszes homokk egy-egy vastagabb
rétegsorban ismételten is mutatkoztak, szabályosságuk sohasem
olyan fokú, Hiogy valami különös magyarázatot igényelne, ' vagy
külö'!iös köve'lkeztetésekre jogosítana; nem ütemesség tehát, hanem
csak .,állandótlauság“. •

ÜLHDÉKKÉPZÖDÉSl CIKLUSOK.

Az üledékképzdés nagy-ritmusait, amelyek egész emeletekre
vagy koro!kl*a terjednének, üledékképzdési ^'ag^^ szedimentációs
ciklusoknak szokás nevezni. H o r u s i t z k y F. használta leginkább
e nevet párisi befolyások alapján; azt azonban nem állította, hogy
egy koimak mindig ugyanannyi ciklusból kell állnia, vagy hogy egy
ciklus mindig egy faunisztikai egységet jelent. Ha vannak is olyan,

emele'ieknél rövidebb, vagy több-emeletnyi szedimentációs ciklusok,

melyek szárazföldi, transzgressziós, nyiltengeri, majd regressziós üle-

dékeknek egymásutánját jelentik s végül terresztrikummal vagy
üledékképzödésbeli hiáuinyal zárulnak; ez csak annyit jelent, hooy
egy tengeri üledékképzdési sorozat elkezddik és mindaddig tart,

amíg véget nem ér. Ez azonban nem ritmus, hanem a logikai szükség.
A miocén szintezésével kapcsola''iban is felvetdtek a ciklicitás

kérdései. (Volt-e kszén-eltti miooén-ciklus, átmegy-e a tengeri
felsö-oligocén a szintén tengeri legalsó-miocénba, lehet-e akvitáni-
kumot ás burdigálikumot elkülcniteni az alsómediteri-ánban, egy-
koniak-e a szomszédos vidékek kszéntelepei?) Ezek a viták inkább
azt bizonyították, hogy a ciklicitás-elmélet nem könnyíti meg a
rétegtani beosztásokat, mintsem azt, hogy ilyen ciklusok ténylegesen
feli.smerhetök, definiálhatók és fleg, hogy az esetleges ciklusok
< gyenrangúsága vagy egymásalárendeltségi viszonya eldönthet.

A tengeri tortonikuin fölöst következ szarmatikum elszegé-
njredett tengeri faunája a tenger sótartalmáínak csökkenését bizo-
nyítja. Ahol a mediterrán mészkövekre A’agy lithothamniuraos
konglomerátumokra meszes agyag, finomszemcséj homoko.s márga,
v<tgy palás márga következik (mint a Mécseik egyei részein,
a Muraközben és a MAORT fúrásainak egyes részében) ott

igazán inem Id’net a tenger sekélyebbé Állásáról szó. A szarmatikum
fölött, az Üledékképzdés megszakítása nélkül toAmbb is konkor-
< Iánsan kÖA'étkezik a DNy-Dunántúlon a pannónikum. Ez az üledék-
képzdési folytonosság a Muraközben néhol a felszínen is látható
s sok helyen nagyon A'alószínsíthet mélyfúi*ásainkban is. Az also-
pannón majdnem fcÍA’"é‘iel nélkül fímom agyagos-márgás üledékek-
kel kezddik. Nos, ez most a ritmusban negatív A^agy pozitÍA' inun-
dációs^ jelenség? Itt a sótartalom jelentsen csökkent a szarmatá-
h.oz képe.S't; tehát az üledékképzdés tengerbl beltóvá lett közeg-
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ben történt. Mé^is az üledéJviUiyafi; fíuoiuságából s a íúrásokkíil
alaposan feltárt dóldimántiili alsópaunon medence sföldrajzi és
szerkezeti viszonyaiból egyaránt arra következtethetünk, hog^,” itt

egy nagy kiterjedés, mélyviz medence lehetett. A mediterránvégi
és néhol a szarmatiknmhan is folytatódó sekélyedés ntán ez most a
ciklusnak teljes kiédesedéssel való lezáródása, vagy" pedig ellenkez-
leg a víz mélyülése mia'it lijabb ciklus kezdete?

A pannóniknm 2000 m-es rétegsorában a DéldnnántiUon (nem
cgyenletesen-fokozatosan, hanem inkább lépesös-ugrásszeren) van
egy határozott sekélyedési ii-ányzat, alulról fölfelé, mert az édesvízi
molluszkák száma növekszik s az üledék átlaga kissé durvul. Ugyan-
ilyen változás azonban vízszintes i)‘ány"ban is van az alsópannónbun,
amennyiben az a Dunántiíl közepe felé homokosabb és édesvízibb
íáciesü# mint a DXy-dunántúli olajvidéken. Különösen jellemz az
alsópaiinón fels részének jeléntös fáciesbeli eltérése az említett két

vidéken. Míg DXy-on a mélyebb és nyilván sósabb vízben a Limno-
cardíum abichi-s rétegek faunája alig tér el az 500—800 m-rel mélyeb-
ben fekv, paunóneleji Valenciennesiás faunától, addig a közép-
dxinántúli Bakony-he.gy-ság közelében e szintben Uniókat és Helixe-
ket találunk a Limjiocardiumok és Melanopsisok mellett.

A Pannóniái tó nem egyszerre tüut el a Dunántúl különböz
részein. Elször az ÉXy-i és a középs (a Dakonytól ÉXy-ra fekv)
részeken lett szárazxilat, a pannónikum közepe-táján vagy a felsö-

panxióniai idszak els hannada körül, a Congeria ungnla caprae-s
rétegek után. A Balaton köniyékén, talán Budapest környékén is,

ralamint a ^Mecsekben pannóniai tó a politikum végéig tartott, míg
a Mecsek és a Balaton közt egy" sávon valószínleg, a Dunántúl
DXy-i részében pedig bizonyosan még a dáeikumot is tavi üledékek
képviselik a pannóniai rétegösszlet tetején.

A pannóniai korú beltó folytonos sekély^edése tehát idben is

kétségtelenül megvolt, s egy"idejleg megvolt térben is, így a kor-

megállapítás és párhuzamosítások tekintetében nem sokat jelent az
ütemesség tekintetbevétele.

KÜLFÖLDI CIKLUS ÉS HlT:\irS-PÉLDÁK.

A földtani irodalomban számos kitn cikket olvashatunk az
üledékképzdés ütemességérl. Szövegek és ideális szelvények alap-
ján meggyzen ismertetik a ritmieitás tényét és jellegét. De olyan
leírt anjmgot, vagy olymn ellentmondhatatlan érvelést nem találtam,
ami valóban azt a meggy^özdést kePette volna, hogy* a földtani jelen-

ségeknek, aikár üledékképzdési, akár tektonikai, akár élettani tekin-

tetben, ütemessége törvény, elv, általános jelleg lenne.

A ciklus fogalmát a régibb szerzk talán még bátrabban fogal-
mazták meg, mint a késbbiek. X e w b e r r y" (7) szerint az üledék-
képzdési ciklus egy* folytonos sorozat homokktl agyagba és mész-
kbe, azután visszafelé törmelékes kzetekbe. Ezt az egryszerü és

általános szabályosságot U 1 r i c h is kéfsógbevo;uja (12) s nem tény-
nek, hanem csak elvnek hiszi. Van den Broeek (1) munkája
1883-ban lelkesen és érdekesen bizonyítgatta az ütemesség jellegét

és fontosságát. A kzet változás'a kavicsból homokba, agy^agba, majd
vissza homokba és kavicsba jelent egy* teljes ciklust, mely" önálló
faunával is rendelkezik; hiány-ozhat bármely ciklus közepérl az
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aí^yag, vagy n végérl a kavics (.st a homok és kavics együtt is)

s egy teljes tengeri ciklus ntán lehet ugyanazon emeletben még egy
teljes édes- vagy félsósvizi ciklus is. — Ez kereken azt jelenti, hogry

egy viiltozó közetsorból álló sszletrl kizárólag a fauna alapján
lehet megmondani, hogy az egy emeletbe tartozik-e, vagy sem.

Rutot (8), E 1 b e r t, Ulrich (12) munkái mind azt bizo-

uyitják, hogy szabályos ciklusokra egy-egy példát is bajos találni,

nemhogy minden területen bizonyítani lehetne az ütemes üledék-
elrendezdést. K 1 ü p f e 1 (4, 5) a ciklicitás fontosságát hirdeti,

mégis azt állapítja meg, Ihogy szomszédos teriileteken lehetnek azo-

nos jelleg, de lehetnek eltér ciklusok is, fleg, hogy (pl 108) „gyak-
ran egybeesik egí^ ciklus vagy részciklus egy ammoiiiitzóuával, néha
egy ciklus több zónát, szintet foglal magában, ritkán egy zónában
foglaltatik több ciklns“! Ezzel pedig már teljesen megcáfolta azt.

hogy az ütemesség korjelz, ^ agy törvényszer lenne.

F r e b o 1 d - nak a lotharingiai liász üledékképzdési ciklicitá-

Siira vonatkozóan csak azt sikerül bizonyítani (2, 3), hogy egymás-
után különböz kzetek következnek, bennük néha változik a fauna,
szomszédos területek néha egyformán viselkednek. Ez azonban nem
ritmus, hanem változékonyság.

Wiukler (14) igen érdekes dolgozatban sokszorosan ismét-
ld kzetváltozásoknak több típusát ismerteti. Nem tagadhatom,
hogy olyan különös jelenségek, mint a „Bandermerger“‘-ben a durva és

finom anyag rétegesénkinti sokszoius váltakozása, A^agy a homokk-
márga-mész váltakozások a jura és kréta-üledókekbein, magyaráza
tót kÍA’ánnának. De attól még messze A’agyunk, hogy éA’gyrknek.
vagy 3,5 éves B r ü c k n e r - féle periódusoknak A’agy 21,000 ÓA^es

perihéliumiugadozásoknak tulajdonítsuk ket. Legtöbb esetben
pedig szÍA’esen hajlanók arra, hogy W e i) f e r nyomán (13) utóla-

gas diagenetikus jelenségnek, ne pedig az üledékképzödés tényleges
változgatásainak tartsam a meszesebb és kevésbé meszes A^ékony
rétegek A’áltakozását.

De G e e r szalagos agyagrétegeit a mikroritmicitás kitn
példájának szokás tekinteni. Bajos lesz azonban megtalálni azt az
együtthatót, mely megmondja, hogy hány ikerréteg kell egy eme-
letihez. S t a ui ]> - nak Biumia harmadkori üledékeire A'onatkoz(')

cikke is (9) hasonló nükrociklusokt tárgyal. Szerinte minden „ketts-
réteg** egy ÓA' üledéke s egy hÜA"elj*knyi A astagság 6—20 ilyen réteg-

párt tartalmaz. Szerinte geológiai korok éAd>eli idtartamát tudhat-
juk meg ilyen rétegek számolgatásáA-al. Ezt már Kendall is

kétségbevonta (9, p. 528.).

Az üledékképzödés ütemességének egyes i)roblémáit SeliAvin-
n e r, Dacqué, A’alamint TA\’enhofel és Tyler (11) munkái
elég kimeríten és tárgyilagosain, de szerintem túl enyhén bírálják.

Az 1948. éAÜ londoni geohigu.s-kougresszns ismertet-füzetében
e dolgozatom kÍAmuata megjelent. Ugyancsak megjelent itt számos
ritmus-tárgyú bejelentett eladás kivonata, meb'ek azt mutatják,
hogy sokan hisznek az üledékképzdés . ütemességében, E kiA’onatok-
ból természetesen bajos megítélni, hogy milyen ers bjízinyítékaik
vannak az egyes szerziknek az ütemesség lényeire Amnatkozóan.
Ellenben érdekes az, hogy egyesek a ritmieitás okait miben látják.
A megszokott, keA'eset-mondó és nem meggyz magyarázatok mel-
lett igen érdekes Van dér Heide okadatolása: a szenes rétegsor-
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’oan a rótegrek utólagos összöiiyoinóiása is elidézi idöuként a feuók
besüllyedését s ezáltal a ritmikus mélységváltozásokat: vagy traiisz-

gressziókat; Bersier szerint pedig orogenetikus és izosztatikus
hatásokra „himbálódzik" a szárazföld. Ezek talán még leginkább
olyan értelmezések, melyeknek alap.iáu a „ciklicitás" szót nogosiilt-

nak tarthatjuk. Ttt ugyanis bizonyos fokig okszer, lényegi a vál-

takozás, míg az esetek {ill. megokolások) többségében a változás vélet-

len. Ug^-aiuis egy újabb hegységképz mozgás nem azért következik,
mert elzleg már* elmúlt egy; ellenben egy izosztáziára törekv
elmozdulás közvetlen következménye lehet a megelz hegységkép-
zdésnek; vagy pedig az üledékösszlet összenyomódása (tehát a víz

méh'ülése) azért következik be, mert eltte az üledék felhalmozódott,
vastag lett. kiszorította a vizet, vagyis mert elbb sekélyedet! a víz.

Ezekbl is azonban csak a változások ismétldése, nem pedig az
egymás után többször ismétld változások hasonló mérete követ-
kezik.

Az üledékképzdés ütemességérl tehát az a véleményein, hogy
erltetve lehet ráolvasni szabályosságot az üledékképzdés váltako-
zásaira s nem könnyíti ez a rétegtani beosztásokat és elhatárolásó-

idat. Bele kell nyugodnmik, hogy a rétegtani egymásután csak tény
és nem szükségszerség; csak megállapítható, de' nem ,.a iiriori"

kikövetk ezt e thet.

Rhvthm in se(dimentation

Ry : L S T I! .V U S Z

I. MICKORHYTHMS.

Establishing the presence of microidiythms in sedimentsisa most
simjile problem. Only tAvo different characters are to be pointed out
here (coarse and fine, calcareous and less calcareous, dark and light

colored) which may be eaused by the variations of one single factor;

and if without measuring the thickuess and horizontal eonstancy of

the laniinae, this rhytmicity seems to be quite regulái*. Chemical
analysis of laminae of Ü.l—1 mm thickness is difficult; distiuguishing

maci*ofossils of the two kinds of laminae seems to be impossible.

In the Wells of the Hungariaii-American Oil Ind. Co (MAOKT)
laminaceous maris, or sandy maris were found in mamy localities,

all at the limit of the Miocéné and Plioeene. They are fossilless,

bút their stratigraphical position and petrographical resemblance to

fossiliferus Sarmatian maris in Medjimui-je prove them to be
of Sarmatican age, The alternating darker and lighter coloured
laniinae differ from one another as the lighter laminae are more
sandy and niicaceous, and contain more CaCOs. The thickne.ss of the

laniinae seems to be quite the sanie, (at first glancé), the double

laminae ai*e estimated to be 1—2 mm. TJiroiigh pocket-lens ono

notes that somé laminae are teii times or more thicker, or thinnei*

íhan others. The microscope reveals that 1. a lamina may vary
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laterally very uiiifli in thickness, up to lU tiines occcisioiially, 2. somé
laminae wliicli looked like a siugle dark one, rea'ly are eomposed o1

teu or more altemat ing Mn, light lainduae amd t.liicdier dark oaes, i. e.

thei*e is a seccndary ‘hypomierorhythm here. In cores írom well

B. 57 (Budafa-field), between. the depth of 1473 and 147Í) m the l)an-

ding is very distinet. Tlie average thiekness of the light laminae is

1 mm; the thinner ones are ouly 0 05—0.1 mm. The average thiek-

nes.s of tjhe dark laminae is 1—IVmim, the thinnest ones heing about 0.1

mm. Between 1479 and 14h>5 ni tlie lamination is quite siniilar to the
above mentioned ones; bnt at a spoí the thiekne.>.s of laminae is as
folloAvs; a dark lamita of 0.3 mm thieknees is in the middle, above
and below are light ones, eacdi 2 mm; then np and down are- donhle-

laniinae of 0.2 mm thiekness.

Somé authors eonsider sneh lamina (and „varvig lera“-s) as Iáid

doAvn in one year (9). Bnt the regnJarity of this lamination is

nt énongh fór the interpretation of the lamination being the resuits

of somé regulái- periodieal eauses — as the eivonlation of the eartli

around the sün. We need more oeeanographie ohservations* in con-
nection ívith these phenomena. It Avould nt be earnest enongh to

regard the numher of douhle laminae as a ealendar, and to eonsider
the suhordinate finer laminas as sediments of a month, if there is a
dozen of them is a chief-lamina, and if there are only 10, to snppose
tAvo-month vacation yearly in the sedimentation. The expression
.,rhythmic“ is too mneh fór sneh alternations which are laterally

and vertically irregular. „Eliythm" means that we always know
when and what follows; here the ' length of eaeli „beat“ is quite
uncertain: after a light lamina of 0.1 mm thiekness a dark one of

0.2 or 3.0 mm may follow; this is alternation, ht nt rhythiin.

11. RHYTHMICITY OF IMEDIUM SIZE.

in the wells of MAORT (and perhaps in nearly all drillings of

ihe World) it is a eoinmon thing that in a greater sieries of sediments
two different kinds of rocks are alternating. In our neogene heds
elay and sand are predominating; elsevhere in older formations
limestone and -ahale, or mari and sandstone alternate. Schlumherger-
diagrams inclicate sneh alternations well. The oil ivells of SW-Trans-
danuhia cross thousand or more meters of alternating heds of samd
and clay. The regularity of these alternations is most apparent in

the Upper Pannonian; here the clayey or sandy natúré of the sedi-

ment (i. e. the degree of porosity) changes somewhat regularly; hiií

the transitions between maxima and minima are quite irregular. In
one case the deerease of the porosity-value is slow or step by step
and the increase from a minimum to the maximum is sudden: in

other eases it is quite the contrar.v.

At first glancé the distances between the maxima (the most
sandy beds) seem to be equal. Measured though puntcually their
regularity is nt so very surprisiug. In one of the most „regular“
in.stances (MAORT well Nádasd 1., depth of 482—580 ni), between the
28 maxima of poro.sity-log, the vertieal distances in 16 eases are
3—1 m, in 6 eases less than 2 m and in 5 eases more then 4 m. So
.,rhythm“ here is nothing more than sand and elay passing int one
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another eitlier ciuickly or slowly, and cday ahvays oomes altér Síind.

I doubt Avliether this deserves the uame of „rhythmicity“. If two compo-
nents are alternating, when one ahvays comes altér the other, is

uot a Avoiiderlul geological appearanee. This is a simple grammatieal
rule: .,í^fter“ means „other“ compared to „oue“. The compouents
„clay, saiidy clay, saud“ caunot he called thrse dilferent memhers of
a series, ht ouly tAvo, elay and saiid heing nt sharply separated
Írom one another. If sonieone considers theni as three different.
independent memhers then the inconstaney of the médium memher
(sandy clay) may alsó he opposed to „regularity“.

In Transdanuhia 1 studied many ol the Miocéné and Pliocene
sections and have nowhere found the alternations of two or more
different kinds of sediments to be really regular. As to my knowledge
nohody did, in all Hungary. T, Szalai gives (10. p. 12) a section from
N. E. Carpathians where Avi'hin thickness of B8 m palaeogene flisch

sandstones and shales are alternating, heds l)eing from 1 cm. to 6 ra

thick. The most regular part of the section is as follows (N = sand-
stone. L = shale; thickness in cm N 12, L 20, N 20, L 20, N 120,

L 30, X 150. L 10, X 140, L 20, X 280, L 10, X 300, L 5, X 20, L 15,

X 70, L 20, X 30, L 38, X 60, L 20- cm. Those who are fond of rhyth-
micity may fiúd it interesting that petrographic facies, i. e. the
circumstances of sedimentation are neither the same throughout
this section, uor of more than Iavo different kinds: I liowever. dn
nt call it . rhythmicity“.

III. CYCLOS OF SEDIMEXTATIOX.

Khythm of major scale, or cycles of .sedimentatioa are often

mentioned in Hungárián stratigraphic literature, nt concerning
Transdanuhia, ht chiefly the XE part of Hungary. They wei"e

chiefly claimed hy F. Horusitzky, in the years after 1930. The
characteristics of cyclicity were nt much studied, l)ut somé
geologists (F. Horusitzky, Xoszky Sr. Fereuczi, Kretzoi, Szentes)
tried to make delimitations hetwcen stratigraphic units in such a
v: ay that transgressions should coincide with important stratiTraphic
limits. They never proved that cycles in different regions must he

of equal leught, that a cycle could nt contain more than one étage,

or that one étage could nt include more thau one cycle- Bút, in

this case, cyclicity of sedimentation canuot he of much use fór pale-

outologic stratigraphy, and it does nt ex]n*ess more than that
sedimentation could nt have gone ou hefore it hegan, and it lasts

till it comes to an end. Thi^ íhoAve^er i,s uot rhythm. and nt geology,
ht simple logic or grammar.

The seperation of the Upper Oligocene and Lower Mediterra-
iiean mariiie sands in the vicinity of Budapest is uncertain. Somé
authors try to prove the iuterealation of a short Continental period,

others deny it. The limit, hoAvever, may he placed loAver or higher, as

one likes. SW of Budapest, in the middle of the Mediterranean there

is a hreak in the mariue series; marine shallow-water deposits follow

in the upper Mediterranean. N and NE of Budapest however, in the

middle of the Mediterranean there are deep water sediments present.

Consequently Ihere is no sufficient evidence of a new cycle of sedi-



mentatiüii beííinning; witli the Miocéné; in tlie initldie oi' tlie Miocéné
thei’e is a limit of a cycle in one region, and nne in the other. Leytha
limestdnes are at tihe end of the Mediterranean, followod hy Sarma-
tian limestones. Both are shallow-water deposits, the latter being of

braikish facies. Pannonian clays and sands of still less salinity fol-

low Sarmatian Avithont a generál break in the sedimentation. If one
takes the Amriations of salinity as criteria fór beginning new cycles.

one inay &epai*ate the Pannoniam from Miocéné without any intor-

niption of sediinen tilt ion being really oibser\'ed.

There Avas a Continental period in the Oligocene and LoAver

Mediterranean of the Mecsek monntain in SE TransylA^ania. In the
northern part of Mecsek there are deep-sea clays (schlier) in the
middle of the Mediterranean; aboA-e them marine shalloAA'-Avater

deposits, and then Sarmatian and Pannonian like those at Budapest.
In NE Mecsek there are lignité beds in Upper Mediteiranean, The
middle Mediterranean of S Mecsek is composed of shalloAv marine
facies, the Upper Mediterranean beeomes deeper marine step by step,

and then Sarmation clay, LoAA^er Pannonian clay and Upper Panno-
nian sands folloA^^ So a „eycle“ began higlier than the base of the
Mediterranean and Avent on differently ou both sides of the Mecsek
Monntain; a thorongh break in sedimentation is noAvhere present.

In the bore-holes of Maort in SW-Transdanubia Middle Medi
terranean Avas reached in schlier-facies; then sandstones and limes-
tones of the Upper Mediterranean folloAA% aboA'^e them laminaceous
Sarmation maris, Pannonian clays and sands Avithont any interrup-
tion of the sedimentation bút salinity continnonsly decreased upAvards.
The jmungesit beds of lacustrine facies (clays and sands mith Coii-

geria and Limnoeardiurn) here eorrespond to the Dácián of Rounia-
nia. ElscAvehi-e in Transdanubia this facies comes to an end in t'he Pon-
tian s. str. This series ditfers someAidiat in somé Avells from the gene-
rál type, so that in Hahót Upper Mediterranean limestones trans-
gress OA’er Mesozoie, in Inke there are tokens of denudation in th;*

Upper Mediterranean and Sarmatian. During the Pannonian age the
laké constantly became shalloAver in SW-Transdanubia. The -same
ohange in facies is nt only A^ertical, bút horizontul as aa'cII; the
LoAver Pannonian liecemes more sandA^ aud near-shore facies from
SW to NE.

'

All this, in my opinion do$s nt proA'^e any regularity in the
variations of facies, aud there is nt mucii possibility Fór the stndies
of rhythmicity to be really usefnl in stratigraphy.

IV. DISCUSSION OF SOMÉ PAPEBS DEALINO WITH
RHYTHMICITY.

There are mauy interesting papers conceruing idiytm in sedi-

mentation. Texts and idealised sections try to prove the existence
and characteristics of rhytmicity — sométimes its importance and
usefulness in stratigraphy as Avell. I dare nt say that I have been
able to stndy all stich papers, and that I could contradict everythiug
AA''hat they quote about rhytmicity as I liat’^e nt seen the localities

and outcrops they deseribe. After reading a lót of descriptions of the
rhytmicity trongh. I ani moi’e conAÚnced that rhytmicity is nt a
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generál law ol' seclimentation, is of nt much use fór studies of
facies, and of hardly any use fór stratigraphy. The alteruations in
sedimentafion seeni to be dependent on a lót of important nonrhyt-
mic causes, and of very small number of non-important rhytmie
causes. The resiilt of tbese numerons simultaneously acting canses
must be irregular, or ouly very seldoin nearly regulái*. What is cal-
led „rbytm“ in sedimentatiou is nt a generál law, bnt a rare
exceptiou.

In tbe following, I sball try to discuss somé of the papers
dealing with rhytmicity of sedimentation in regions outside of Hun-
gary.

^
Tbe statements as regards tbe existeuce and natúré of rbytui,

or cjmlicitj' in tbe XlX-tb century were nt less dai’iug and posi-
tive than tbose in tbe secoud and third deeades of our century. Xew-
berry (7) descx*ibed tbe cyele of sedimentatiou as a „tvaiisition in
character of sediment, typically ranging from sandstoue to sbale.
tben to limestoue, and ending witb a returu tó fine clasties.“ Tbis
simple regularity was questioned by Ulricb (12); lie hokis it to be
nt a fact, bút an ideál priuciple ouly.

Vau den Broeck (1) in 1883 empbasized tbe imporíance of tbe
rule, tbat tbe sequence of gravel saud, elay, sand, gravel correspoad
to a cycle and generally eontains a obaracteristic fauna of i*^s own.
Bút aecording to bis views clay may be absent in tbe middle of a
cycle, or gravel, or botb saud and gravel ma:/ «lso be absent at tbe
end, after a wbole marine cycle a wbole brackisb or fresliAvater cyele
may be included in tbe same étage. — If so, Ave cannot speak of a reál

regularity, nor can Ave make stratigraphic delimitations based on
tbis suppo.sed cyclicity, bút Ave must turn baek to the fauna. Rutot

(8) declares tbat stratigraphic limits in tbe Franco-Belgian teríiary

series are ahvays to be fixed at such plaees Avbere graA’els are inter-

calated among fiuer sediments. Tbis ,.rule“, hoAveA'er seems to be of

nt much A’alue. Micro- and maeroeycles can bardly be distiuguished
from 0110 auotber; stratiggrapbic limits may alsó exist Avitbout tbc
presence of graA’els and tbe generál teudeney of moA'enieuts may be
interrupted by a „perturbation“ of opposite character, as sIioavu by
Rutot’s OAvn sketeb (8, fig. 10. p. G4.). (See Sue.ss’s remarks. ..Antlitz“

11, p. 279.)

El'bert in cretaceous sectious of Germany observed tbat

multiple repetitious of limestoue and greeusand are irregular and
that tbe same fauma occurs repeatedly in many borizons.

Ulriob (12) extensiA’ely diseusses the problem of cyclicity. On
page 315 be Avrites.: „The cycles are certainly nt coordinate and
nne fits a major unit of tbe stratigraphic column accurately. Tbe
petrologie sequence. too, is the same in different areas, nor are the
correlated beds ahvays eA’en approximately conteniporanecus“; and
on p. 317: „At their best the function of cycles of deposition in stra-

tigraphic taxonomy is corroboratiA’e and nt initiatÍA’e,“ Bút in con-

trast to tbis, in making bis stratigraphic scale he exalts textonic
rhytmicity (p. 600): „Rbytmic moA’ements are indicated by tbe dh’i-

sion of eacb éra int four systems. and most of the syxtems int
tliree coordiiiated series“. Tbis boAverer does no^ mean more than tbat
be joins so many cycles togetber int stratigraphic units tbat tbe sym-
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iiielvy ueedi'd by liiiii wouM ibe öbtainod. Ulrich and Stille’ü followens

toa earnes^ly take tlie „rule“ tiliat teetonic movements must be rela-

tively quiek and eonteinporaneous, and of big liorizontal extension.

There are inany exceptions lo this „rule“ (e. g. where folding is eon-

finuous, and its horizontal oxtenision very delimitcd, or the strip of

the folding i)rogressively passeis sidewise from one region to

another). A stratigrapliy based cbiefly on siieb a nile imvst be unna-
tural.

De (leer’s laminatious „varvig leras“ are good ex'amples of

rhytmicity on a small scale; bút tlieii- regularity (the equality of

ránk of the varves which are 8 times thinner than the others) are
nt suffieiently proven. The questiou whether the ,.varves*‘ corres-

pond lo years, needs mueh study of the reeent sedimentology. Klilpfel
describes the eyclicity of the Jura ‘'sic beds of Germany. According
to Ilim (4, 5) the sequenee of sediments in a cycle is clay. mari,
liniestone, endiug wiht litoral sedimentation or denudation. During
a cycle the fauna sliould be tlependent on tihe faeies, and in the next
cycle a new fauna sliould follow. In his sketehsis, liowever, \ve must
observe that the above mentioned sequences of sediments are very
often deficient, and sand may occur in them at different heights.
Kliipfel himself declared that parallel or nt parallel cycles may
exist in neighbouring territories.

And chiefly that (p. 108) ,.a cycle or subcycle coincides very
often with a zone of Ammonites, sometimes a cycle comprises more
zones, bút a zone of Ammonites rarely comprises more cycles“! By
this he himself ccutradicts all he had said about the L'aws of faunis-
tic and sedimentary eyclicity. The same author in another paper
(0.) gives the sequenee of sediments in a zone as follo'ws: sand (. a“)
— sandstoue ívith pirite. calcareous sandstone or detritus of fossils

(,,b“) — oolite or ircnooliíe (c.“) — liimestone (> d“). Their , regula r“

repetition in a section during 6 cycles i.s as follows (6, p. 182—183),

the types of sediments being shoivn by the letters above in paran-
theses and the limits of the cycles by;

b|abcd ac acd aejbe.

So in a representative section there is only one full cycle, and
l'ive different types of cycles among six cycles! His idealized sections
showing the horizontal distribution of faeies, and giving reasons fór

Ihe incompleteness of the cycles in somé places, are suíficient to

prowe that transgressions Avere ahvays sIoav and regressions quiek,
and therefore each cycle must begin \\Tth the ooarse sediments and
be finished AAÚht the fine ones. Bút one easTy can draw another idea-

lized section wherein trangressions could be sudden and regression
slOAV.

Kliipfel on the other hand very correctly opposed Pomneck.i’s

prímitive and unfounded theory that the alternating beds of mari
and limeetone should be identified with the 35-years climatic cyc-

les of Biáickner.

Arbenz emphasizes that stratigraphy must be made in the

epicontinental sedimentary series (nt in geosynclines) where eye-

lic sedimentation is normál. If cycle is defined as tAvo, three, or four



kinds oi' stoiies (or faeies) oomiug one after tlie otliei-, in a strici
order, where somé of these members may perhaps be absent, then
eyclieity is really very obaracteristic fór epicontinental sedimen-
tations. — Bnt liOAvever, if the term „cycle“ sliould meam someithing
regular, or symmietric or coiistant, then I must question its existence.

Stille does nt give reál details and proofs of tectonic and
sedimentary rliytm. In his sketch the curve showiiig the alternations
o’f movements and faeies in the Franco-Belgian Paleogene, and in

tlie Middle-Enropean Trias, is irregular to sneh an extent that the
term „rhytm“ would be absnrd to u«e fór it.

Prebold stndies tlie eyclieity of Jurrasie sedimentation (2, 3).

He stated tliat in the Lias of Lorraine there' is a. rhytmie alternatioh
of clayey and ealeareoars sediments, and that there is a strici oonnec-
tion between fauna and petrographic faeies. In his idealized sketehes
this really is the case. Bút when we come to reál loeal data, theu
we fiúd that in one of his best sections there are -nt moreíthan 2 faunas
in 8 cycles; that during- a generál transgression there may be regres-
sion as well in a speeial smaller basin; that entirely different sedi-

ments may oecur in the same placc (e. g. in the plaee of limestone
there may he mari, conglomerates, or sometbing else). Tlie relation
of cycles and étages is nt A^ery cléar (see 3, p. 540): In the Lias
béta of Lorraine there are 2 cycles, the loAver one is complete and the
upper one is represented only by a bed of limestone, small r'aytms
appear weakly, The Lias gamma eomprises two incomplete cyeles;

it is complicated by small idiytmus. Lias delta is a full cyele con-

taluing two incomplete. cyeles of medium-size and many microcycles.
— AU this means that different sediments follow each other in an
inconstant order and the changes in sediment and fauna are nt
parallel. This however, cannot be ealled „rhytm.“

The rhytms of major size deserihed by Winkler (14) are nt
more regular and nt more useful fór stratigraphy thau those dis-

cussed previously. Bút his idiytms of small scale: alternations of
fiue and coarse clastics in the „Bandermergel“, or regular alter-

nations of sandstones and maris in Jurassic and Cretaceous series

really are interesting. Whether such alternating beds are „animal
]'ings“, or 35-year periods of Brüekner or 21.000-years perihelic

changes, would be difficult to answer. We should never forget that

there are very simple explanations alsó fór manyfold alternations

of tjhin calcareous and clayey beds. According to Wepfer (13)

these may be caused by the diagenesis after the deposition of a
single and constant, unchanging sediment.

Stanips interesting work coneerning cycles of sediiueutation in

the Eocéné strata of the Anglo-Franco-Belgilan Basin deserves

to be dealt with in detail, biat I hope this Avili be done by someone
more aequainted with the region thau I ani. Froni his deseriptions it

seems to be clear that in spite of hoidzontal inconstancy of the

faeies the strata may be grouped int cycles. I am nt quite eon-

vineed whether this would be more than making stratigraphy in the

old manner by means of faunas. and drawing the paleogeography
by means of studies of faeies. Though there may be somé places,

where changes of faeies are to somé degree ..regular“ Ave can still

mnike nt mucii use of it either fór the estaibiishinent of a perfect
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stT.atii^rai)liy, or foi- ))roviiiií>' the in'oseinoe of rliytmiic caiise-s of 'tlie

ohang'os.

Síamp in aiiotlior paper (9.) discusses tlie natúré of rhyt-
inic bandiiií; oii a. smaiH scaile in the itert:rary secliments of Burma.
Eacli double lainina sliould represent the .?ecliineut Iáid down in
onc year, (5—20 years per inch. The counting: of laminae inight
maLke tt po^'aible to determine the duration of geologioal periods

'

(p. 528); bnt one niight asik Axihether se dián eutation must only be
dietei'mined by la single pair of factors instead of by many of them
whioh may xiaiT more often than twice a year (see reinarks of Prof.
Kendall too, in tlie diseussion mentioned (p. 528).

In closing the recapitnlation of literary data, we must mention
tu’o fine siunmarisations of the problems of'rhytm or cycMcily of
sedimentation, one by Dacqué of the year 1915, and t)he other by
Twenhofel & Tyler (11) of 1941. These books quote meitihods and
•inany of the examples deiscribed by other authors, eritieizing them
vory correetly, bnt in too mild a manner.

1'. C0NCLUS10N8.

Besuiniing lall thai was prox^ied by diffei'ent papers and my own
invesitignjati/ons I shonld define the „inile" of riiythm in sedimenta-
tion as follows:

Sedimentation is either coustant or inconstant. Wheu it is

inconstant theu changes are either vertically absolutely irre-

gulaji’, or showing a veiy ama'^l degrqe of regulairity; horizon-
tal ohanges in facies .seldom alloxv the simple identifieation of
petrograpih'ie series in different areas. A ohange from shialloxr-

Avater sediinents to deepsea deposits and baok to litoral ones is

nt rare, and it my be called a cycle. Such cycles may coincide
Avith.stratigraphic units, or may be i)igger or smia'llea*. The sub-
ord’nation of different sized cyd'es by irts own cliaracteiústics
Avithont fannas) is impo.ssible.

Syinmetry in somé skertches Avhioh Avould show the ohaiiac-

ters of alternations in the sedimentation is ofteii surprising.
Bút this regulaiiáty of the lines represienrting geoilogical piie.uo-

mena AA’as ob+ained in sucli a manner that immeasurable things
AA'ere measured, and „tendencies“ AA'ere displayed as if they Avere

quan^ities. Jfanyfold alternations of different sediments, beds,

or thin laminae are geueially irregn'iar; little regnlarity occurs
thene where differentiation of a single kind of siediinent int
two alternating kinds of strata is probably the conseqnence of
diagenesis.

I myself faxmi* the word „eyele“ of sedimentation more tlian

the term , rlivtm“. I prefer such a cirele, all points of Av-'hich are at
different disbances from a centi’e, — compared to .surdi a „idiytm**
where the length of each beat is different.

So rliytmicity of sedimentation does nt seem to be a really
exLst ing and useful „iaxle“. We sliould do bettér nt to hasé any
important geological statemenits on it.
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A nagybörzsönyi ércelfordulás*

l> A \ T ó (; A B O I?

A Földtani Intézet megbízásából Nagybörzsöny környékén 1946-ban
az éreelfordulások kérdésének tisz-ázása céljából földtani vizsgálatolkat

végeztem. Ezt a területet az utolsó luVsz évben részletes felvételen kíviU

U) több geológus és bányamérnök megvizsgálta és egybehangzó vé.enté

nyük alapján a börzsönyi bányászat általában régi eredményfelen kutatás
hírében állott.

A ikülszín és a hozzáférhet vágatok felvétele arra a megleiJÖ ered-
ményre vezetett, hogy csak az utolsó évszázad mveletei voltak tke-
szegény és gyaki-an (szakképzettséget is nélkülöz kutatások. A középkori
mvelés során a kibúvástól a völgytalpig jelents kiterjedés fejtések
alakultak ki a tárók több helyen tömedéket, ill. fejtési üreget értek,

tehát azokat érdemC'S volt egyszer eszközökkel vésett tárókból ki-

bányászni. Ezt a tényt az utóbbi kutatások leírásai nem ha;ig.súlyoz-

ták holott az 1948 augusztusában megindított bányászati kutatás indo-

kolásában ez állt az els helyen.
Ezért nem érdektelen a börzsönyi bányászat történetére vonatkozó

néhány adatot figyelembe venni. Az adatok átengedéséért Vastagh
Gábornak hálás köszönettel tartozom. Nagybörzsöny 1417-. (2) 1428- (3)

és 1439-bl (4) származó okleveles adatok szerint a XV. században termel
bányaváros. A betelepített német bányászok a század közepetáján emel-
ték a ma is álló si hányainotívumú templomot.

A bányászkodács valószínleg a török elretörésével szakadt meg,
egyik forrás >zerint a telepes bányászok el is menekültek. Az elfelejtett
bányák újranyitására, illetleg a készletek felhasználására a ftljegyzésidlí

szerint 1610-ben () és 1708-ban (2), Bercsényi idején történt kezdeménye-
zés. 1784-ben a tengd bányászkodásból került a wehrlit néhány darabja
Kitaibelhez de egy évre rá már a bányák felhagyása^aniatt nem tudott
az anyagból öbbet gyjteni t6).

1847-ben az újranyitott bányák mvídésére bányatársulat alakult,
melynek bányarészvásárlási felhívása ránk marad!. (7 ) A kezdemé!i.vezés

újból elakadt. Kiss .Józ.sef vállalkozó 1913-ban hozzáértés nélkül újra-
nyitotta a bányát, de az elz hábortí alatt felhagyta. 'A iharmincas évek-
l.en a hercegprímási uradalom és Sarlós József magánvállalkozó kezde-
ményeztek rövidélet kutatást, melyek új feltárásiokig nem jutottak el.

Összegezve tehát a hányó 'zat történeté; Nagyböi-zsönybeu rendszeres
bányamvelés a középkor óta nem folyt. A XIX. század óta végzett
próbálkozások távolról sem jutottak el olyan feltárásokig, hogy eldönt-
het lett volna, hogy a régiek által primitív eszközökkel mvelt érc-

elfordulás érintetlen niélységbeli része a modern bányászat módszerei-
vel hasznothajtó módon k'termelhet-e és van-p akkora érckészlet, mely
rendszeres bányászat és éreelkészít felszerelését indokolttá teszi.

* E’íidta a Magyarhoni Földlani Társulat 1949 októher .Vi szaküléséji.
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A kérdés végleges eklöutésére indult meg az Iparügyi miuiszter
rendeletének értelmében a bányászati kutatás 1948 augusztusában. 1949
májusáig fleg a régi vágatok líjranyitása folyt. mely bár a régi
bányászkodás kiterjedésére fényt derített, a várható ércmenuyiség és
minség kérdésében nem nyújtott sokat. j feltárások még kezdeti álla-

potban vaiinalk, fokozottabb kihajtásuk korszer gépi felszereléssel
ezután várható. Az ediligi vizsgálatok adatainak összegezése a 'további

kutatások ))erspektíváját igyekszik ímegadni.

AZ ÉRCELÖPÜRDULAS KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI ALKATA

A Börzsöny hegység belsejében, az ércesedés közvetlen és távo-

labbi környékén végzett részletes, mszeres felvétel rávilágított az
Északi-Börzsöny jellegzetes rétegvulkáni felépítésére a különálló
vulkáni kúpokból álló Déli-Börzsönnyel szemben. A két hegységrész
határát körülbelül a Nagybörzsöny—Irtáspuszta Ny—K vonal jelöli

Az Északi-Börzsöny fötömegét a túlsúlyban lev vulkáni agglo-
merátummal váltakozó piroxénes amfibol- vagy amfibolos piroxén-
andezit-lávaárak és telérek építik fel- Ez a néha szabályossággal
ismétld vulkáni lepelképzdmény, mely a hegység le'gmagasabb
részeit is alkotja (Csóványos, Nagyhideghegy), a tiatalabb, újharmad-
korinak vehet vulkáni képzdmény.

Ebben a piroxén jelenlétével jellemezhet rétegvulkáni képzd-
ményben kb két km széles és 10 km hosszú ÉÉK—DDNy irányú
vonulatban lépnek felszínre az idsebb, felteheten óharmadkori
vulkánosság biotit és amfibol jelenlétével (valamint piroxén hiányá-
val) jellemezlietü képzdményei. (1. ábra) A vonulat keleti és nyugati
határvetk között, környezetéhez képest kiemelt helyzetben van.
Az elmozdulás korára fényt vet a Ny vetözóna mentén feltört, haránt-
vetk által eldarabolt amfibolandezitteléi*, mely megjelenésre egész
környezeténél frissebbnek, fiatalabbnak látszik.

A biotit-amfibolos vonulat is réteg'^mlkáni felépítés. Csaknem
teljes egészében zöldkövesedett, sok helyen kovásodott is, úgyhogy
agglomerátuma sokkal összeállóbb. az átalakulások során szinte egy-
séges kzetté vált, melyben az egykori bombák, lapillik körvonala
egészen elmosódott, A vonulatban különféle andezitek és dacitok zöid-
kövesedett lávaárai, telérei és lakkolitszer tömegei találhatók.

Az ércesedés ezekben az óharmadkori vulkáni képzdményekben
található, a Mátra éreesedéséhez hasonlóan. Hintett pirit az egész
vonulatban nagy területen elterjedt, kaolinosodás ellenben csak az
ércfelhalmazódások környezetében.

A legszámottevbb ércelfordulás a Rózsahegy tömegében imitat-
kozik. Ércesedések és ezeket kísér elváltozások a Rózsahegyen két,
közel párhuzamos telércsapás mentén a felszínen nyomozhatók vol-
tak. Erre utal a kutatógödröknek, „pingáknak“ két közel párhuzamos
süra- melyeik a Rózsahegyet É—D ill. ÉÉK—DDNv irányban szelik
át. Egyik a Királyréti, másik a Fagyosasszony—Rózsabányai telér-
csapás. A kibúvások alá hajtott vágatokból a Rózsahegy déli és
északi lejtjén, vagyis a Keresztvölgy és a Kovács patak oldalában
a középkorban teimielö bányászat volt. Bányapuszta. Kuruepatak érc-
elfordulásain csak kisebb jelentség l)ányászat folyt.

8‘
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A BÁNYÁSZATI KTTÁTÁS
Jelentsebbnek látszó régi míívelések nyomai a Rózsahegyen a

Fagyosasszony-- Rózsabánya csapáson látszottak és itt az északi olda-

lon a völgytalp felett 30 ni-rel nyíló Felsö-Rózsabánya, ill. a déli

oldalon a völgy fölött 40-rel nyíló Felsö-Fagyosasszony táró az 1946.

évi kutatások megindulásakor ife bejárható volt (2. ábra). A Felsö-
Fagyosasszony tárót régen kifejtett és tömedékelt teléidiasadékba
nyitották. így a íte feletti üregek és összesnlt tömedék, valamint a
talp alatti tömedék egy 80 ni-es szakaszon kb. 50 m magas pászta
lemvelését kétségtelenül bizonyította. A Felsö-Rózsabánya termel
mvelést nem bizonyított határozottan, de sejteni engedett.

Az 1948. évi bányászati kutatás újranyitásokkal indult. Az Alsó-
Fagyosasszony táró, az István táró és az Alsó-Rózsabánya njranyitá-
sával többszáz m hosszú régi vágatrendszer vált bejárhatóvá, melyek
a dúsabhan ércesedett szakaszokon tömedékelt fejtések alá értek, köz-
bül pedig összeszkült vagy gyenge fémtartalmú, teljesen eloxidált
és kilúgzott érces kitöltést tártak fel. Az újranyitott vágatok falából
vett átlagminták csak az Alsó-Rózsabánya egyes szakaszain érték
el a mürevalóság alsó határát.

Mivel a völgvtalp fe'ett az eddigi újranyitások .szerint — amint
az várható is volt — a dúsabb részeket a rég'ek lemvelték, a sze-

gényebb közök pedig a mai éi'cdúsító módszerekkel sem érdemesek
feldolgozásra, a bányászati kutatás minségi és mennyiségi kérdése
tehát csak niélyebbszinti, friss feltárásokkal dönthet el. A bánya-
mve’etek felmérésébl kitnt hogy az újabb korban, valószínleg
szállítóvágatnak készült Ludmilla táró az Alsó-Fagyosasszony táró-

nál, ill. Alsó-Rózsabányánál 30. ill. 40 m-el mélyebb szinten van, vagjs
a legmélyebb nagybörzsönyi bányafeltárás. Ennek a vágatnak a

Fagyosasszony—Rózsabánya érces csapásig való elrebajtásával és

csapás mentén két irányban a régi mveletek alávájásával az érce-

sedés mélységi kiterjedése és minsége megnyugtató módon tisztáz-

ható. Az üzem számára mcst ez a kijelölt nagyobbvonalú kutatási
program. Egyidejleg kntatóvágatok vannak telepítve az Alsó-
Rózsabányában is, melyek célja az ott feltárt és egyes szakaszokon
fejtésre érdemesnek ígérkez éretest behatárolása és meg^dzsgálása.

AZ ÉRCELÖFORDULÁS TELEPTANI VIZSGÁLATA

Az eddig hozzáférhet feltárások bányaföldtani felvétele és a
l)együjtött minták mikroszkópi vizsgálata alapján vázlatosan
kirajzolódik a nagybörzsönyi ércelöfordulás teleptani képe, melyet
a további feltárások adatai gazdagíthatják, de alanvonásaiban vál-

toztatni nem fogják.
Az érctestek alakját és eloszlását a tektonikus preformáltságot

eláruló érces csapáson heHil a mellékközet fizikai és kémiai tulaj
donságai szabták meg. (Összetöredezettség, áteresztöképessiég, old-

hatóság stb.) Ennek megfelelen a Fagyosasszony tömörebb és
keményebb ids, zöldkövesedett és kovásodott biotit-amfibolandezit-
jében, melynek basadékai nem tömdtek el, élesen elhatárolódó
telérhálózat alakult ki. A Rózsabányában lazább és nagvmértékben
kaolinosodott biotit-amfibol-dácit és agglomerátum mellékkzetben
az érc imprcgnációs zónák alakjában vált ki.
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A Fagyosasszoiiy telérhálózatot eddig szinte csak régi vágatok
úji“'anyitásából ismerjük. A telérek kitöltését egyetlen friss fel-

tárásban sem lehetett megfigyelni, így azoknak csak többnyire kao-
linos kérg, tátongó vagy tcmedékelt'hasadékait ismerjük. A telérök
egymást hegyes szögben metsz hálózatot alkotnak, melyben a 240'*

60'J—70® helyzetek hosszanti, a 300® 75® irányúak haránttelérek-
nek vehetk. A telérekbl gyakran ágaznak ki visszatér fek-, ill.

fedü-ágak, melyek fleg pirittel hintett mellékközetet zárnak közre.

A telérek érces kitöltésérl vajmi keveset tudunk. Az ötszáz
éve kibontott telérhasadékokban és környezetében minden szulfi-

dos ásvány oxidálódott, ligyhogy jelenvoltukra csak gál'cos és vas-
oxidcs kivirágzásokból következtethetünk. A szegénvebb, le nem
fejtett közök tel érében, vagy vájvégeken sem lehetett mély meg-
frissítéssel sem érces ásványra bukkanni. A Fagyosasszony tárókból
mikroszkóp! vizsgálatra felhasználható ércanyag így csak a dlés-
irányú kutatóvágatckban keresztezett néhány cm-es zsinórokból és

a liányók anyagából került el. A zsinórok érce felteheten a telére-

kével egyszerre keletkezett, de azoknál fcHtétlenül szegényebb ásványi
összetétel. Legújabban a Ludmil’a táró hátsó részének újranyitása
során kerültek el a Fagyosasszonyi telérrenc’szerhez tartozó töme-
dékböl nagyobb telérdarabok, melyek Herzsabánya ércéhez igen
hasonlóak (szurckfekete szfalerit, galenit, kalkopirit, pirit).

A Rózsabánya ércesedését az aknakörüli friss feltárások alap-

ján jobban ismerjük. (3. ábra.) Az érc nagyjából ÉÉK—DDXy csapást
tartó és környezetétl is tektonikusán elhatárolódó impregnációs
zónában vált ki. Az aprólékos szeikezetre vonatkozólag igen érde-

kes megfigyeléseket lehet tenni a friss feltárásokon. Az érc bár fino-

man hintve, st talán szabad szemmel nem láthatóan, linóm eloszlás-

ban is megyeien k a mellékkzetben, de emellett lészkekLen, lencsék-
ben dúsércként vált ki. A dúsérc-fészkek eloszlása bár igen szeszé-

lyes, az andezitben legtöbbször a vetk és elválás! lapok síkját követik.

Agglomerátumban a bombák határán kialakult 'hézagok voltak alkal-

masak dúsérc kiválására, így az érc néhol bekérgezi a bombát.

AZ ÉRC MIKROSZKÓPI VIZSGÁLATA

A Fagyosasszony—Rózsabányai érccsapás feltárásaiból gyjtött
ércminták negyvennél több csiszolata felépítés tekintetében közös
alapjellemvonásokat mutat. Ásványos összetétel tekintetében különb-
ségek mutatkoznak a fagyosasszonyi érczsinórok és a róz=abányai érc-

fészkek anyaga között, azonban — különösen, mivel a Fagyosasszony
telérek összetételére vonatkozólag kevés adatunk van — ez nem
indokolná, hogy képzöciésüket különálló folyamatokra vezessük
vissza.

A nagybörzsönyi ércesedés magán viseli két .,egyinásba tolí“,

illetleg egymásnak helyet adó, különböz összetétel és hmérsék-
let ércképzdés jellegzetességeit. A korábbi érckiválás íöterméke
pirrhotin volt, melyet kalkopirit, esetleg szfalerit, pirit, arzenopirit

és bizmutin kísért. Ezt a kifejezetten nagy hmérséklet és magma
közelségére utaló ércképzödést, amilyenre példát a Kárpátmedence
ú. n. fiatal vulkáni ércesedései között alig találunk, késbb egy epi-

termális arany ezüst érchozó fázis követte, mely sok tekintetben
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megegyezik a közeli selmeci és a tiöbbi híres Au-Ag-Pb-Zn ércelöfor-
dulásokéval. Az utóbbi érohozó fázis során további alkatrészek fel-

vételével vagy alkatrészek kicserélésével a korábban kivált érc-

ásványok nagyrészt átalakultak, átépítöcltek, iigyhogy sok helyen
reszorbciós roncsok vagy álalakok árulják el helyüket. Fleg a piri'-

hotin rovására képzödctt, tehát a pirit, ill. markazit, sok helyen a

szfalerit, galenit és kalkopirit, a korábbi kalkopirit vagy pirit rová-
sára kalkozin, a bizmutin rovására Pb-Bi szulfosók. Kétségtelenül
az utóbbi érckiválás termékei a tetraedrit. galenit. argentit és

pronstit.

Az elsdleges ércásványoknak ez a felsorolása távoliból sem akar
teljes lenni. A további feltárásoktól még további érdekes leletek
várhatók, de jelen vizsgálatoknak célja sem volt az ércnek apró-
lékos ásványtani analízise, inkább mikroszkóp! adatgyjtés a telep-

3. ábra. Érciinpreguáció az Al.só- Rózsabánya aknatér Xy falán.

Fig. 3. Ore-impregnation (black) in thé Lower Rózsa gaJlery.

tani kép és ércképzdés egymásutánjának megvilágosítúsához.
A mikroszkópi megfigyelésekbl is inkább csak azokat a részleteket
ragadom ki, melyeken ebbl a szempontból hangsúly van.

A pirrhotin kénfelvétellel alakul át vasdiszulfiddá. Az átalakulás
terméke amorf pirit, melynek zavaros tömegébl jellegzetes szerke-
zeti formák (madárszem) közbeiktatásával kristályosodik pirit. (L.

II. 4.) Másodlagosan a pirit néhol repedések mentén markazitosodik.
Az amorf pirit egyes részeken gélstruktúrát vett fel és átkristályo-

sodás nyomát alig mutatja.
A pirrhotin kiszorítása kalkopirit által (4. ábra) a lemezes, pirr-

hotin-álalakot eláruló galenit. mind azt mutatja, hogy a pirrhotin
valamikor a legelterjedtebb ércásvány lehetett. Pirrhotinszemek
teljes reszorbciójával magyarázható egyes szfaleritfoltok felhs pirr-

hotin zárványossága. (II. 2.) Zárványmentes szfaleritben felhkben
jelennek meg a pirrhotin srn álló. irányítottan összentt, néhány
mikronos lemezkéi, melyek a szfalerit-kalkopirit összenövési rend-
szerekre mindenben hasonlítanak. A szfalerit-pirrhotin összenövések
bizonyára a felemésztett pirrhO'tinszemek helyét jelölik.
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A pirrhotiiios ércesedést kísér kalkopirit érdekes szöveti saját-

sága, hogy benne szfoleritcsillagok jelennek meg. Nagyobb nagyítás-
sal ezeknek a négyzetes szimmetriájú vázkristályoknak változatos
kifejldése jól megfigyelhet. (I. 3., 4.) A „csillagok" néhol az anya-
kristály rácssíkjai szerint sorokba rendezdnek. Ennek a kifejezet-

ten magas hmérséklet érckiválást jelz összenövési formának neve-
zetessége, hogy tudomásom szerint, a Kárpátmedence ércelöfordulá
.'^aiban, máshol eddig még nem figyelték meg.

Nagybörzsöny teleptani különlegességéA'el, a bizmutásveinycxkkal
kicsit részletesebben kívánok foglalkozni. Ezeket eddig csak a Kózsa-
bánya aknakörüli friss feltárásainak ércében sikerült megtalálni, itt

azonban jelents mennyiségben szerepelnek. Az egyik ércfészek anya-

4. ábiit. l»iiThoUui kiszorító kalkopirit. Fehér: pirrhoUn, voualozott. Kallkopirit.

fekete: medd. '

Kift. 4. Clialc()i)yrite rephR-iim- pyrihotite. White: pyrrliotite . liiied: cdialcopyrife.

bl'ack: gangue.

gából vett minta egyik telébl érccsiszolatokat készítettem, a másik
felén Csajághy Gábor teljes és részletes vegyi elemzést végzett. Elem-
zésének adatai szerint az érc összetétele a következ:

Pb .... 3.81% Co
Fe 22.89,, Cu
Bi 20.77 „ S
As 30.00 ,. Ag
Sb 0.32 ,. Au
Zn ..... 0.04 „

Az érc alapanyaga arzenopirit. Ennek a szinte szivacsszerüen

lyukacsos és repedések járta arzenopirit-alapanyagnak a réseiben,

lynkacsaiban helyezkednek el a bizmutin, Pb-Bi sznlfosók, A^örös

ezüstércek, galeuit, argeiitit, kalkopirit. tetraedrit, szfalerit — a fel-

sorolás sorrendjében csökken gyakoriságú foltjai. (II. 1.)

0 .12%
0.24 „

18.72 „

1953 g/t

204 g/t
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Az érc els és második ércképzö fázús során kivált alkatrészeit
pontosan elhatárolni nem lehetett. A teljesen inhomogén, szivacs-
szer arzenopirites alapanyag esetleg p.rrhotinhól amorl állaiwton
keresztill építödött át, így zárta magába az idegen ásványok sokaságát.
A kalkopirit szfalerit-esillagos foltjai kétségtelenül az els fázis ter-

mékei. míg a magas aranytartalom, vörösezüstércek, argentit, gale-

nit. tetraedrit bizonyosan a késbbi ércesedés során váltak ki- Bizony-
talanság egyedül a bizmntásványok körül támad. Két bizmutásvány
lép fel legtöbbször együtt, mindig egymásbanött foltokkal. (5. 6. ábra.
r. 2., II. 3.) Az egyik kétségtelenül bizmntinnak bizonynlt. a másik
egy Pb-Bi sznlfosó, melyre leginkább a cosalit ismertetöjelei illenek
rá. A foltok legtöbb helyen azt árulják el. hogy a cosalit bizmntin

.1. ábra. Biziuutin-eo-alit összeuöv’és. Fehér: bizuiutiii, pontozott cosalit. vízsziiite-

•seu vonalozott: pirargirit, ferdén vonalozott: medd.
l‘’ig. .). Disumthite-cosalite intergrowth. White: bismuthite, dotted; eosalite,

horizontaliy lined: pyrargyrite, obiijuely Imed: gangue.

rovására keletkezett. Bár szerkezeti megfigyeléssel nem támasztható
alá — hiszen az arzenopirit alapanyag az Au-Ag-Pb ércesedés során
valószínleg maga is teljesen átépítödött — az látszik valószínnek,
hogy az epitermális Au—Ag érctelepeink ásváiíjdársaságában idegen
liizmutin a korábbi fázis terméke és belle a második fázisban kép-
zdött ólomfelvétellel cosalit.

A bizmntásványok szerepe Nagybörzsönyben ennek az egyetlen
feltárásnak eddigi vizsgálata alapján nem rajzolható meg. Nagy-
börzsöny nevezetességeit, a.bizmuttelluridokat a Eózsabánya ércében
nyomokban sem lehetett felfedezni és Te még színképanalítikailag
sem volt kimutatható. További feltárások és vizsgálatok remélhetleg
adatokat szolgálatnak majd ezek föllépésére vonatkozólag ’s.

Az ezüsttartalom fleg vörösezüstércekhez kötve jelenik meg
ugyancsak az arzenopirit-szivacs lyukacsaiban. A kési kiváhlsú.
ts kristályok halmazából álló vörösezüst érc a vegyi elemzés adatai



szerint, felteheten proixstit. Az argenit egészen apró, réskitöltö
foltjait fényétetés árulja el.

A jelentéktelen mennyiség ólomtartalom a cosaliton kívül egé-
szen alárendelt mennyiség galenitfoltokhoz van kötve, cink a kalko-
pirit szfaleritcsillagain kívül önálló foltokban is fellép és cseppalakú
kalkopirit-zárványokat tartalmaz. Mindkett a második fázis ter-

méke.
A nem elenyész kobalttartalomnak megfelel önálló kobalt-

ásványt nem találtam, bár a A^egyi elemzés meglep adatának kéz-
hezvétele óta nem volt alkalmam mikroszkóppal nyomozni utána.
Kobalt a jelents bizmuttartalom mellett téleptanilag nem idegen
s inkább az els éroképzödés elemegyüttesébe kívánkozik.

tí. ábra. Bizmiitin-cosalil összenövés. Fehér: bizmulin. pontozott: cosalit, vona-

tozott: medd.
Fig. 6. Bixnnithite-cosalite intergrowth. White: bismu'tiiite dotted: cosalite.

lined: ga.ngue.

Visszatérve a Fagyosasszony tel érrendszer ércéhez, ott a nagy-
börzsönyi ércesedés különlegességei kevésbé jutnak érvényre. Az els,
magas hmérséklet ércesedést szinte csak a kalkopirit szfalerit-

csillagos foltjai képviselik, a pirrhotinból elvétve maradt A'^alami.

A második ércképzö fázi&,íöérceit a galenit és szfalerit, elbbi jelen-

ts Ag, utóbbi Au-tartaíommal. Kisebb jelentség tagjai az egjúit-

tesnék az arzenopirit, az ascendens kalkoz'n, mely piritbe vag>'
kalkopiritbe rágja bele magát és az alárendelt mennyiség tetraedrit.

Bár, mint hangsúlyoztam, a fagyosasszonyi részbl tulajdon-
képpeni telérérc eddig nem állott mikroszkópi vizsgálatra rendelke-
zésre önként kívánkozik az összehasonlítás a rokon eredet, kétféle
kifejlödés ércesedés között. Tulajdonképpen a Rózsabányában a
Bi megjelenése idézi el a második fázis termékeinek különböz-
ségét is. A Rózsabányában a második ércképzödés ólmát a bizmutin
kötötte le, ezért jelenik meg az ezüst proustit és argentit alakjá-



bau. xV Fagyosasszouy telérek galenitje a teljes ezüsttartalmat

magábavette és az arzenopirit külön, idiomorfan vált ki.

AZ ÉRCKUTATÁS BÁNYÁSZATI KILÁTÁSAI.

Távol vagyunk attól, liogy a nagybörzsönyi ércelöfordulávS gya
korlati jelentségérl, vagy gazdasági értékérl bármilyen, feltételes

formában is beszélhessünk. A történeti adatok és az ércelöfordulás

teleptani ismertetése azonban, azt hiszem, mindenkit meggyzött
arról, hogj^ a kutatásek meg'ndítása indokolt volt és a feltárások

adatainak józan földtani megítélése alapján gyakorlatilag hasznosít-

ható érefelhalmozódást fel lehet tételezni.

A bányászati feltárások eddigi kiterjedésébl komolyabb bányá-
szat alapját tev ércké.szlet a legszerencsésebb esetben sem lenne
megállapítható, tehát az ércelfordulást mennyiségileg megítélni,

az eddigiek alapján még nem lehet

A nagybörzsönyi éi'cesedés különleges „egjmiásbatolt“‘ kifejl-

dése lehetetlenné teszi, hogy legalább afell tájékozódjunk, hogy fel-

tárásaink az érctelep milyen mélységi övét nyitották meg. Pirrhotiu
és proustit egymásmelletti jelenléte szembeötl bizonyítéka az érc
felemás összetételének, melybl szintjelz adat nem olvasható ki. Az
,,egymásbatolt“ két ércgeneráció mennyiségi arányának fokozatos
eltolódását várhatjuk a mélység felé, vagyis a nemesfémek csökkené-
sét és Fe, Cu, Zn. esetleg meg Pb, Bi, Co mennyiségének növekedé-
sét. Mindezeknek az általános törvényeknek Nagybörzsönyre való
alkalmazásánál azonban határozott kiindulópontunk al g van. A ko-

rábbi ércképzö fázistól következtethet magmaközelséget az érc-

mennyiség szempontjából nem látom feltétlenül elkedvetlenítönek.
A nemesfémes ércesedésnél ])edig nem vehetjük bizonyosra, hogy
ugyanattól az ércmagmától kell-e az éretek p-öveket számítanunk,
mint a korábbi fázis esetében.

Arra vonatkozólag, hogy a bánya eddigi feltárásaiban megütött
éreesedések a fejtmény átlagösszetételével számolva, mennyiben
bizonyiilnának mürevalónak, eddig igen kevés határozott adat áll

rendelkezésre. Legtöbb elemzés az Alsó-Rózsabánya aknakörnyé'ki
friss és felfrissített -feltárásaira vonatkozólag van birtokunkban.
Ezekbl az látszik, hogy csak a mintegy 20 m széles érces csapáson
belül várhatók érccel dúsabban impregnált közök. Ezek fémtártalma
szeszélyesen változó. Egyetlen friss harántfeltárásunk adatai szerint
az érccsapás teljes szélessége átlagban 3.4 g/t Au és 76 g/t Ag tar-

talmú. Ezenfelül még figyelemreméltó Bi (0.5%), Zn (4.8%) és Pb
(C.78%) tartalmak is mutatkoznak, ezek azonban nem tekinthetk
átlagértékeknek.

Mindent összevéve tehát, az Alsó-Rózsabánya impregnációs érce
lejtésre érdemes lehet, ha az érc fémtartalma, csapásmentén és füg-
glegesen nagyobb kiterjedésében a harántfeltárásban megismerthez
h asonlónak adódnék.

ÖSSZEFOGLALÁS.
Az ércesedés óharmadkori biot't-amfibolos vulkáni képzdmé-

nyekkel áll kapcsolatban, melyek törésvonalak között zölelkövesedve
lépnek felszínre a hegység ftömegét képez újharmadkori piroxén-
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aurtezit sztratovulkáui képzödméiij^ék ' között. Az érc két fázisban
líeletkezett: az elször kivált pirrhc'tin-kalkop:rit--kalkopiritcsillagos
szfalerit-bizmutin ércanyagot részben átépítödés és helyettesítés révén
pirit-szíalerit-gálenit-cosiaLt-vöi-ös€züstérc-arzeiLopirit váltja fel. A
középkorban haszonnal mvelt bányahely érintetlen mélyszintjét
érdemes lehet hányászatilag feltárni.

Sulphidic re occurrence of Nagybörzsöny
(N. Hungary)

by ü. P A X T Ó

üre bodies appeár in Earlj^ Tertiary audesitic roeks, charac-
terized by biotite and amphibole and with the absence of pyroxene.
Alternating lava floAvs and agglomeratic tuffs are strongly propyli-
tized, partly kaolinized. These Early Tertiary volcanics are con-
fined by two NNE—SSW fracture lines AAthin the Miocéné pyro-
xene andesitic massts íörming the bnlk of Börzsöny Monntain.

Mining exploration started Avitli the reopening of médiáéval
workings in the Rózsa-hill. These show, that the precious metál
bearing lodes have been stoped on several sections from the outcrop
down to the gronnd Avater leAml. XeAv exploriug drifts have been cnt
until noAv mily on the northern hillside, Avhich exposed a zone of ore-

impregnat on. The distribution of re bodies is oontrolled by the
physical and Chemical properties if the Avallrock: lodes in compact
propylitized andesite, imprcgnations in loose, kaoliniztd dacite and
agglomerate.

re matéria! is someA\diat different in the lodes and in impreg-
nations bnt their formation can be easily parallelized. Metallization
Took piacé in tAvo phases. First of them produced pyrrhotite, clialco-

pyrite Avith sphalerite ,,stars“, sphalerite and bismuthite- This re
matéria! of high temperatnre metallization unusnal among the re
depoisits of the Cai'pathian Basin, has been completed and partly

replaced later by an epithermal Pb—Zn—-Ag metallization.

Pyrrhotite is replaced by pyrite. The transformation effected hy
S—bearing Solutions passes through amorphous FeS2 preserving
sometimes colloidal strnetures. A great part of chalcopyrite and
CA'en galena deA’eloped on acconnt of pyrrhotite as eAdencedby somé
1‘elic struetnres.

Bismuth ores are enriohed sometimes in impregnations. Bis-

mnthite is replaced by cosalite due to reaction A\th Pb-bearing
Solutions of the second phase.

Arsenopyrite sei'A’es as gronnd matéria! in many cases. HoUoavs
of the sponge-like arsenopyrite are füled by Bi-ores, argentite,

pyrargyrite, proustite, tetrahech* te, galenite.

Economic Amlne of the deposit eannot be established on the»
hasé of actnal exposnres. It is necessary to explore deeper horizons
cf tlie lodes Avliere npper parts A\mre A\mrth of stoping Avith mediae-
A'al methods. Somé seetions of the ucav exposnres attain the reqnire-

ments of profitalile mining.
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Adatok a Cserhát-hegység andezitjeinek

, ismeretéhez*

A Galga-völgyéböl, Beeske és Berceli községek között, — a

Gserhát-liegységuek két legtekintélyesebb vulkáni kiipja emelkedik
eg^^más közelében, — a Szanclahegy és a Fogacsi-Berceli-liegyek-

Szandahegy ketts kúp, melyek közül a nyugati Péterliegy

a magasabb, míg tle keletre az alacsonyabb Várhegy (529-^)
m) emelkedik, a kettt 200—250 m széles agyagoshomok-nyereg
választja el egymástól.

Szandehegytl délre, kb. inásfél km távolságban emelkedik a

másik vulkáni hegy, a Fogacsi-Berceli-hegyek lapos dómszer
tömege. A messzirl egységesnek látszó hegytömeget, — észak-déli

irányú völgyl)evágás, — morfológiailag két egyentlen részre
bontja. A nyugati, kisebb tömeg és alacsonyabb részt jelöli a tér-

kép Fogacsi-hegynek (429-<^), míg a keleti, kissé magasabb és

nagyobb tömeg részét Berceli-hegynek (476

Felépítésében mindkét vulkáni heg>^ hasonló: az alsó, szélesebb

részük, egységes és üledékes eredet, azt feJs-cUgocén, illetve alsó-

miocénkorú rétegek építik fel.^Ezekre a képzdményekre helyen-
ként késö-piloccnkorú lepelkavicsok, lsz és törmelék települnek.

Vulkánológiai szempontból Szandahegy ketts vulkáni kúpja
több km hosszú hasadék felett alakult ki, valószínleg harántos
törésvonalak keresztezdésében. Itt alakulhatott ki az a centrális

kráter, melyen át megindult lávakitörés Szandahegy ketts vulkáni
kúpját hozta létre. A hasadékvulkánból keletkezett pár méter szé-

les andezittelér, a kúpok két oldalán, így Péterhegy északnyugati
és a Vái'hegy délkeleti folytatásában, messze területen követhet.

VuJkánmorfológiailag vizsgálva Szandahegy andezitkúpjait,
inegállapítiható, hogy a njuigati, péterhegyi csúcs a hasadék irányá-
ban kissé megnyúlt, csonkakúp. A kisebb Várhegy már
inkább kiszélesedett andezittelér. A két audezitkúp ellipszis alap-
jainak hossztengelye nem egyirányú, vízszintes irányban elhajla-
nak egymástól, Péterhegy megnyúlt gerincélén két, pontosan
egyenl 545.3 m magas csúcs emelkedik, közöttük 518 m-es nyereg
mélyül.

A Fogacsi-Berceli-hegyek vulkáni tömegei már nem kúpalakúak,
eredetileg egységes vulkáni takarót alkottak, melyet a késbbi hegy-
mozgások — észak-déli irányú törésvonalak mentén, — feldaraboltak

• Eladta a Fö’.dfani Társulat 1Í149 .nov. 19-én tartott szakülésén.



és ma két, egymással párhuzamos andezitgeriiie (a Fogacsi-liegy),
illetve egy kisebb kiterjedés andezittakaró áll elttünk (a Berceli-
hegy), melyek lépcszetesen helyezkednek egymás mellett.

A két, észek-déli irányú andezitgerinc közül a nyugati, az ala-

csonyabb (429 m magas) és Nógrádkövesd község felé helyezkedik.
Vele párhuzamos és kelet felé szomszédos andezitgerinc már 452 m
magas. A kett között mélyül 25 m mély andezitnyereg bizonyítja,
hogy az andezit tömege itt egységes.

, Ez a két oerinc alkotja együttvéve a Fogacsi-liegyet. Ennek
keleti oldalán 388 m mély völgybevágás választja el a nagyobb-
tömeg és magasabb Berceli-hegyet. Ennek a nyereg felé es meredek
oldala, szintén észak-déli irányú, gerincszer andezittcmeg. melynek
legmagasabb pontja 476.0 m magas. Keletfelé ez lapos felszín, tehát
takarószer tömeg, mely lépcszetesen egészen 400 m-ig süllyed.
Az andezittákarónak ez a lépcszetes tagolása, nemcsak annak fel-

színén, hanem az északi, meredek oldalának csipkézett peremén is

megfigyelhet.

ÉNY S 2 a rt A f
3 V DK.

Szanda, valamijit a Eogacsi és Bereeli hegyeket felépít vulkáni
mködés csak lávafolyásból állott, töi-melékszórás sem eltte, sem
utána nem volt, vulkáni-tufa (andezittufa) egyik hegyen sem talál-

ható.
Szanda-Pogacsi-Berceli-hegyek földtani felépítését id. Noszky

adatainak felhasznáilásával, illetve saját felvételek és vizsgálatok
alapján a következkben jellemezhetem.

Az alaphegységet a fels-oligocénkorú homokosag^mgok adják,
melyek enyhén gjúlrt és számos töréssel szabdalt, de vastag réteg-

sort alkotnak; rétegeik az andezit környékén keleti irányban dl-
nek. Az oligocénvégi hegyképzdés után ezek a rétegek egyenet-
lenül lepusztultak és az alsó-miocén-homokok rakódtak le. A Szanda-
hegy déli részén ezek a rétegek délfelé 20“-al dlnek, míg az andezit-
kfejt B-terraszán már nyugat felé hajlanak 25®-al. A Szandahegy
és Berceli^hegyek között ugyanezek a rétegek általában kelet felé,

12—15“-al, a Bereeli-hegy északi végén a Csurgó-forrásnál 12—20®-al

dlnek.
Az andezitek feltörése az újabb, közép.sö-miocéiikorú hegyképz-

déssel kapcsolatos. A Cserhát-hegységen keresztül ekkor NyÉNy

—

KDK-i irányú télL-rhasadéko'k keletkeztek. Feltételezhet, hogy ezek



436

a liasadékok több km mélységig nyúlnak, tehát a területnek nagymély-
ségig hatoló szerkezeti feldarabolódását okozták. Ezeken a hasadé-
kokon nyomult fel az andezitmagma. Ahol ezek a liasadékok és a
fontosabb hegyszerkezeti harántvonalak találkoznak, ott kiszélesed-
nek, centrális kráterek alakulhattak ki, melyek fölött vulkáni kúpok,
takarók keletkeztek, mint pl a Szanda és Berceli-hegyek nagyobb
vulkáni tömegei. A telérek iránya és azokra harántos lötörésvonalak
tehát közel egykorúak. Ezeknek a szerkezeti vonalaknak pontosabb
kinyomozása azonban már a részletesebb felvétel feladata lenne.

Szandahegy és Berceli-hegyek között egy közel kelet-nyugati
irányú törésvonalat tételezhetünk fel, mely Komhány felé mutat.

NY K.

2. ábra. Fogaesi—Beiceü hegyek aiulezittakarájáiuik szerkezete.
|
Fogaesi hegy

Xy-i oldalán ino.i: telepített andezithanya helyzete.] Die Struktur dér andezit-
deek(' de.s Fogaesi —Perceli—Berges. [Die Lage des au dér Westseife des Fogaesi

Berges nen auglegten Aiidezilhrnehes.l

Erre a törésirányra töbl) baránttörés hatol, melyek egyrésze közép-
miocénkorú, másik része azonban az andeziteket is érte, tehát azok-
nál fiatalabb. Azok a törések a legjelentösebltek, melyek andezit-
hegyeinket középen hasítják fel.

A szandahegyi audezitbánya ,.B-terraszán“, tehát 4G2 m szinten
é.s kb. 200 m-es hosszúságban három niilotiifos-telért látunk az ande-
zitben, melyek a föcsapásra 45®-al fekszenek. Régebbi vizsgálataim
alkalmával — ebben a köbányaüregben töbl; és vastagabb telért
találtam, de azokat már kitermelték. A ma található három telér
Píí.ves részeit a 1—4. sz. fényképeken mii tatom he. Ezek egyike
ÉK-felé. átlag 80"-al lejt, a másik BXy-i irányban 7—80^-al düh
amibl sasbéreszer kiemelkedés adódik. Véoeredményben ezekbe)!
a fejérekben a fekünek vidkéml felemelését láthatjuk feltárva.

A másik vulkáni tömegben, a Fogaesi- és Berceli-hegyekben az
iráipui vetdések látszanak jobban, amit nemcsak morfoló-

giailag figyelhetünk meg, hanem az andezithatár térképezé.sénél.
továbbá a kzethasadékok irányának jnérésébl is megszerkeszthet-
jük. Ezek a síkok a kbányászat szempontjából is jelentséggel bír-
nak. IMegfigyeléseim viszont azt l)izonyítják, hogy a Fogacsi-Bex'celi-
begyek önálló vxilkáni takaihja fiatalon tört ö.ssze. Ezzel szemben
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a Szaiidalieg>' vulkáni tömegének feléintésében a clj^ke-szerkezet ural-
kodik. Az itt részletezett hegyszerkezeti viszonyokat az 1

—

2. sz.

szelvényekben, míg a vulkáni kzetek elterjedését a 3. sz. vázlatos
földtani térképen mutatom be.

KZETTANI VISZONYOK.

Szandahegy andezitjének kzettani sajátosságait Reichert (3.) a
.szandai kbánya anyagán végzett vizsgálataival állapította meg.
A következkben az eredményeit használom fel és ezekhez csato-

lom mindkét vulkáni klip egész tömegén végzett saját vizsgálataim
és megfigyeléseim eredményeit.

Megállapítható, hogy Szandahegy mindkét kúpjának vulkáni
kzete hasonló kifejldés, ami közös eredetükbl természetesen
következik. Mindkét kúp andezitje oszlopos elváláséi és ezek nonná-
lis települése vertikális. Az andezit kifejldését, a kbányafeltáráso-
kon kívül, a Várhegy kopasz felületén is megfigyelhetjük. Az osz-

lopok itt változó helyzetek, gyakran kévékbe tömörülve más hely-

zetek. A 4—5—6 szögletes oszlopok vastagsága a mélység felé növek-
szik, ahol az 50—60 cm átmért is elérik. A Várhegy andezitjének
oszlopossága, az elpréseldés következtében gjmkran egyirányéivá
válik és rétegesnek, st lemezesnek látszik.

Az andezit szövete mindkét laipon egyönteten tömött és abban
likacsas vagy hívás szerkezet részleteket, vagy betelepüléseket nem
találni.

Szandahegy andezitjére jellemz, hogj' sem ásványi, sem idegen
kzetzárványt nem tartalmaz, a milonitos-teléreken kívül. Benne
miaroIitO'S ásványkiválások sincsenek, így valószín, hogy poszt-

vulkáni mködés itt nem A’olt.

A szandahegyi andezitbányában feltárt milonitos-telérek anyagá-
nak sajátságaira nézve a következk állapíthatók meg. A telérek

kzetanyaga: kifakult, mállott, andezitdarabokból, laza, vagy kissé

pörkölt, összecementált, homok, homokosagyagdarabokból tevdik
össze. A konglomerátos-ibreccsás szerkezet és gyakran lazán össze-

álló telérekben ennek a két közettípiTsnak változó nagyságú darab-
jai, st a fekürétegek néha méteres tömbjei találhatók, mint a mel-
lékelt fényképek is bizonyítják. Megállapítható, hogy magasabb fokú
pörkölés nem történt, amibl következik, hogy a láva hmérséklete
nem volt magas, vagy a lávatcineg nem volt nagyvastagságú, tehát
ersebb kausztikus hatást nem fejtett ki. A telérek vastagságára
és tömegére az 1939. évi vizsgálataim alkalmával többet észleltem,

mert akkor azoknak egész sora jelent meg a bányafeltárásban. Akkor
8—9 m vastagságú teléreket is mértem, melyek kitartóbban húzód-
tak végig az andezittömegén, ezeket már kitermelték. A jelenleg

feltárt 1—3 m vastag felérek 70—80®-os mei'edek düléssel húzódnak
felfelé az andezitfalban. A köbányászat szempontjából természetesen,
súlyos tehertételt jelentenek, hiszen ezeknek a hatalmas, medd-
tömegeknek kitennelése, hányóra hordása ersen növeli az elállított

andezit önköltségi árát.

A milonitos-teléreknek a helyzete, közetanyaguk minsége bizo-

nyítja, hogy a vulkáni kitörés alkalmával, a feltör láva a fekü

9
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miooénrétegeit nemcsak településiikben zavarta meg, hanem részben
felemelte, st kisebb-nagyobb tömegeit magával szakította és magába
gyrte. A miocén-fekü egyébként, énnek a bányaszintnek keleti
vége felé több kisebb gödörben van feltárva. Azonban nemcsak a
láva által felragadott üledékes közetanyag szenvedett változást,
hanem maga az andezit is mállott, kifakult az érintkezés közelében,
szövete porózus, lazább lett. Éppen ezek a kifakult, porózus andezit-
tömegek jó útmutatók ari-a nézve, hogy hol várhatunk az andezit-
tömegében ilyen felragadott feküré-szeket- — A B-terrasz szint-
jével egymagasságban, a többi bányaüregekben is találtam hasonló
kifakult, foltos andezittömegeket és nagyon valószín, hogy ezek
mögött is ilyen íelragadott homokos-agyagos betelepülések ülnek.
Szandahegy területén az egykori miocén térszín változó lehetett,

mert a péterhegyi kiipon az andezit és homok határa átlag 450 m-en
vau, míg a szomszédos Várhegyen ez 460 m-re vehet.

A szandahegyi kbánya kzetérl Reichert vizsgálatai a követ-
kezket állapítják meg.

Szürkésfekete szín, tömöttszövetü kzet, melynek hialopilites
alapanyagában csak földpát-beágyazások láthatók, néha 1—2 cm
nagyságban. Az alapanyagot plagioklász, aeigit, ércszemek, apatit
és üveg építik fel.

A föhlixit-beág,ijazások idiomorf és táblás kristályai zónás kifej-

ldések, azok bels magja a bytownif-sorba, míg a küls zónájuk
a labrador-sorba tartozó jdagioklász.

Az alapanyag ibtömegét szintén földpát alkotja és ennek apró
lécalakix kristályain az alapformák is felismerhetk. A mérések
alapján labrador-típusú plagioklászoknak bizonyultak ezek, össze-

tételük tehát a beágyazások küls zónájának felel meg.

Az andezitben található színes elegyrész, a monoklin-augit csak
az alapanyagban jelenik meg. Apró, zömök kristályai világoszöld
színek, kioltásuk, c:'/ = 40—45®, tehát diopszidos-a ágitok.

Az andezit alapanyagában még magnetiíszemcsék, kevés apatit

és vörösbarna szín üveg található.

A közetoptikai vizsgálatok eredménvét kémiai elemzés támasztja
alá és azt a belle számított értékekkel együtt az I. sz. táblázat-

ban közlöm. Szandahegy vulkáni kzete a fenti ásványos és kémiai
összetétel alapján: augit — andezit, mely a Xiggli-beosztása szerint

„normaldioritos“ magmatípusba tartozik.

Fogacsi és Bércéi i-hegyek kzete dacára, hogy morfológiailag
elkülönült gerincekben jelenik meg, minden részében egyforma,
egységes kifejldés. Az alábbiakban részletezett megfigyelések és

vizsgálati eredmények tehát mindkét hegy kzetére vonatkoznak.
A vizsgálati anyagot az egész hegy tömegébl vettem, de a kémiai
elemzésre a Fogacsi-hegy északnyugati részén mélyített fi. n. Dallo.s-

féle kis kfejtk friss anyagát használtam fel.

Sötétszürke, majdnem szürkésfekete szín, kissé zöldes árnya-
latú kzet ez, mely mindenütt tömöttszövetü és réteges elválású.

Meredek dülés rétegei általában a területet ért törésvonalak irá-

nyait követik.
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Közeltanilag a loldpátbeágyazások nagysága és sokasága jel-

lemzi ezt az andezitet, e tekintetben még a szandai andezitet is felül-

múlja. A földpáton kívül kevesebb barnászöld piroxén és elvétve
egy-egy olivinbeágyazás is figyelhet meg benne.

A mikroszkópos vizsgálat a fentieket megersíti és vékony csi-

szolatban is megállapítható, hogy a beágyazások túlnyomó tömege
földpát, a piroxén és olivin mennyisége ahhoz viszonyítva elenyész
esekélj'.

A földpátbeág^azások, néha 8.7 mm nagy, tbbnjüre táblás kris-

táJj^ai ersen zónás kifejldések. A mag és a bels zónák többnyire
zárváiíjdjau gazdagok, míg a küls zóna mindig zárványmentes,
bár elvétve a bels zónák között is akad zárváuymentes. A zárvá-
nyok mindig a kristály hasadási iránj'^aiban sorakoznak, részben
átlátszóak, tehát anj'agnk üveg, vagy angitlemezkék, részben átlát-
.szatlanok, tehát salakrészek vagj^ alapanyagfoszlánjmk.

A földpátkristáljmkon az albittörvénj^ szerinti ikerösszenövés
általános, az albit-karlsbadi törvénj' gyakori, a periklin-törvénj' rit-

kán jelenik meg. A meghatározásuk a következ mérési adatok
alánján történt:

Albit-karlsbadi komplex-ikrek. M rc aierleyes metszet:

mag zóna

«'M . . . . 1. egyén . . . 42“ 35’ .... 34“ 15’

«'M . . . . 2. egyén . . . 25“ 48’ ... . 19“ 28’

A 11-tartalom . . 81% ... . 63%

«'M . . . . 1. egyén . . . 32“ 22’

«'M . . . . 2. egyén . . . 13“ 18’

An-tartalom . . 60%

«'M . . . . 1. egyén . . . 51“ 27’

«AÍ . . . . 2. egj'én . . . 33“ 05’

An-tartalom . . 94“/o

«'M . . . . 1. egyén . . . 50“ 29’

«'M . . . . 2. egyén . . . 31“ 53’

An-tartalom . . 94%

Albit-ikrek, MP-re merleges metszetbe)}

:

.... 27'^ 24’
.

«'M . . .... 30» 07’ . 58“/o An
«'M . . .... 34“ 09’

. 69% An

A piroxéneket a monoklin-augit képviseli ebhen a kzetben,
mely itt nemcsak az alapanj^ag elegj'része, hiszen egyes kristályai

a beágyazások méreteit is elérik. Az angitkristálj'ok nagysága ilyen-

módon 0.6 mm-tl 1.3 mm nagyságig változik. Az apróbbak általában
piüzmás kifejldés, de xenomorf szemcsék, csak ritkán akad egy-egy
önálló alakú augitkristálj^ melyen az alapformák felismerhetk.
A nagj’obb augitkristáljmk gjmkran apró, xenomorf szemcsék hal-

9
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mázából épültek fel. Az (lOü) szerinti ikerösszenövós rajtuk inegfigyel-
lietö. Gyengién kialakult homokóraszerkezetet is észleltem.

Vékonycsiszolatban ez az augit világos sárgásbarna szín. Pleo-
chroizmust nem árul el. Kioltása c : y = 40“ körül. Optikai karaktere:
pozitív. ,

Az olivin csak jáimlékos elegyrésze a kzetnek, abban rendszer-
telenül, elszórva jelenik meg, st némely csiszolatból hiányzik. Er-
sen szerpentinesedett, némelyik kristály helyén csak szerpentin-
folt található,- melynek nagysága 0.4 mm-t is eléri. A szerpentinesedés
mindig kívülrl halad befelé, tehát a friss oliviumaradék a mag-
ban található. A friss* olivin színtelen és zárványmeutes, a hasa-
dási irányok gyakran jól észlelhetek.

A hialopilites alapanyagot: földpát, augit, magnetit, ilmenit,
a pátit és üveg építik fel.

Az alapanyag nem egyenletes kifejldés, abban foltonként
zavaros és zöldesszürkéu áttetsz, fonalas és mikrolitos ásvány-
liálmazok találhatók, ahol az üveg is megjelenik.

Az alapanyagot felépít ásvánj'ok között szintén a plagioklász
uralkodik. Apró, prizmás, ritkán lécalakú kristályai a 0.1-Á).3 mm-t is

elérik, rajtuk az alapformák felismerhetk. Az álhit, albit-karlsbadi
ikertörvény szerinti összenövés általános. Összetételüket a következ
mérés alapján határoztam meg:

Albit-ikrek, MP-re merleges metszetben:

mag zóna
a’M .... 34“ 07 ... . 67“/An .... 26“ 05’ ... . 48“/o An
a’M ..'... 24“ 01’ ... . 45“/« An

Az alapanyag másik fontos ásványa az augit. melynek apró.

prizmás, xenomorf szemcséi egyenletes nagyságúak és 0.1—0.2 mm
méretek. Színük és optikai állandóik az augitbeágyazásokkal
egyeznek.

A zavaros alapanyagfoltokban az augitkristályok gyakran meg-
nyúlt lécek, közöttük 0.22 hosszii és 0.02 mm széles kristályokat is

találtam.

Ugyancsak ezekben a zavaros foltokban, illetve azok mélyén
figyeltem meg három Jiipersztén-szemcsct. Prizmás kristályai átes
fényben halványsárga színek, pleochroizmust nem árulnak el.

A jellegzetes jó hasadás rajtuk észlelhet. Mindegyik hipersztén-

kristályhoz egy-egy magnetitszemecske van hozzánve. Ez az ásvány
ritkán található ebben a kzetben, tehát járulékos elegyrésznek sem
tekinthet.

A magnetit négyzetes, haitszöges vagy xenomorf kristályszeuícséi

0.09—0.6 mm között változnak, tehát beágyazásméretek, st a kisebb

szemcsék is átlagosan tfilbaladják az alapanyag többi ásványait.

A zavaros foltokban a magnetit helyenként egyenletesen elosztott

globulitok alakjában található. A magnetiteken kívül még hosszú
t- és lécalakú, gyakran csipkézett szél opak ércásványok talál-

hatók e foltokban, melyek alakjuk után lehetnek ilmenitek; a szegf-
barnán áttetsz ilmenit-csiUámot csak egyízben találtam meg a

kzetben.
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A zavaros ásványfoltok legjellegzetesebb ásványa az apatit,

liosszií, talakú, st foualszerü kristályai 0 4 mm hosszúságot is

elérik keresztül-kasal növik e foltokat vagy párhnzamos sorokban,

vagy kévékben tömörülve jelennek meg. Szabályos hatszöges bázis-

metszeteit is észleltem és mindegyik közepén egy-egy magnetit
globnlit található.

Az üveg is csak ezekben a zavaros foltokban jelenik meg, látszó-

lag színtelen.

A kzet kémiai elemzését Csajághy Gábar fövegyész volt szíves

elvégezni, fogadja e helyrl is hálás köszönetem. Az I. táblázatban

közölt elemzés mellett a Szandahegy elemzését is közlöm, melyet

1931-ben Reichert készített. Ugyancsak összehasonlítás céljából E.

Soinmarnga mindhét hegyrl készített elemzéseit is hozom, melyet

1866-ban publikált. Bár nem korszerek ezek az elemzések, de meg-

állapítható, hogy a 80 év távlata dacára is jól egyeznek értékeik

a most készített elemzések értékeivel.

A Fogaesi-hegy andezitjének elemzésébl számított projekció-

értékeket, összehasonlítva a Xiggli-féle magnatípnsokkal, megálla-

pítható, hogy az a normáldioritos, részben a tonalitos-peléeites cso-

portokkal árul el rokonságot, de inkább a nonnáldioritos magmák
közé tartozik. Eltérés e típustól, hogy fm- és mg-értékei annál ala-

csonyabbak, viszont al- és c-értékei magasabbak. A tonalitos és

peléeites-magmatípnsokhoz viszonyítva, lényeges eltérés a si-érték-

beu van, mely azokénál jóval alacsonyabb, csekélyebb eltérést mutat
a fm-értékbeu is, mely a típusénál szintén alacsonyabb.

Összegezve a vizsgálatok eredményét, megállapítható,’ hogy a

Fogocsi-Berceli-hegyek kzete ásványos és kémiai összetétele alapján

öli V in t a r t al m li a u g i t-a n d e z i t.^

Összehasonlítás céljából az I—II. sz. táblázatban elssorban
magából a Cserhát-hegységhoi származó és korszer elemzés kíséreté-

ben vizsgált, feldolgozott piroxen-andezitöket foglaltam össze.

A kémiai elemzések, valamint a bellük számított projekcióértékek
áttekinten mutatják e kzettípusok megegyezését ezen a ^ullkáni

területen. A Fogax?si—Bercelli-hegy andezitje legjobban a ..heren-

csényi augit-andezittel“ egj'ezik, csupán az fm — és c — értékekben
mutat kis eltérést.

Érdekes megállapítani, hogy a szomszédos vulkáni területek
piroxén-andezitjei közül melyikkel találunk rokonvonást. Ezért a
III. sz. táblázatban a szomszédos A’ulkáni területek andezitjeinek
projekcióértékeit foglaltam össze-

A keletre szomszédos Mátrahegység két pyroxén-andezitje:
Xagybátony—Ördöglak és a „Remetefa-dombja“ kzete mutatnak
közeli rokonságot a Fogacsi-hegy augit-andezitjével.

A nyugatra szomszédos Börzsöny-heaység megvizsgált ande-
zitjei között nincsen olj^an, mely ezzel kémiai tekintetben rokon-
vonást tüntetne fel, igaz, hogy ott a piroxén-audezitek ritkák is.

* Sehal’arzik Ferenc: A Cserhát piroxénandezitjei. — Budapest, 1892. —
(Schafarzik ezt a kzetet: pilotaxitos augitmikro’.jtas augitandezitnek hatá-
rozta.)
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A. I. táblázat

Elemezte

Fogacsi—Bercelihegy

kzete
Szandahegj'

'

kzete

I.

Csajághy G-

1949.

Sommaruga
1866.

II.

Reichert R.

1931.

Sommaruga
1866.

SÍO 2 53.28 % 53.75 56.19 56.03

TiOa 0.56 — 1.21 —
AI2O 3 19.70 19.02 18.05 20.85

Fe203 2.41
1 1.73

1

10.79
(

9.86
FeO 5.07 5.88

MnO 0.09 — 0.15 —
MgO 2.79 2.22 3.18 0.56

CaO 9.35 8.73 7.82 8.36

Na20 2.73 1.57 2.73 2.06

K20 1.97 2.21 2.19 2.37

H 2O+. 0.72 1 0.78
j

2.01H2O 1.20 0.20
1

0.85

P2O5 0.39 — — —
CO2 0.16 — 0.14 —

100.42% 100.30% 100.35% 100.94%

Fajsúly 2.75 2.768 2.731 2.745

si =151.58 n. h = 6.83
III-

si = 164

al= 33.03 p = 0 . 47 al= 31

fm= 27.39 ti = 1.19 fm= 32.5

c= 28.48 0 = 0.17 c= 24.5

alk= 11.09 qz = — 7.26 alk = 12

k= 0.32 k= 0.35

mg = 0.36 mg= 0.43

c/fm= 1‘03 c/fm= 0.75

1= 44.12 II
U/l

v= 61.51 v= 55.5

C= 39.57 II

1

^ 05
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II. Cserhát-hegység piroxén-andezitjei:

1 Fogacsi-Bercelihegy. 2. Szandahegy. 3. Sulyomtet. 4. Herencsény-

Vakarásdomb. 5. Hollók-Várhegy. 6. Ácsa. 7. Somosmalom-Ecseg.
8. Pusztavár

1. 2. 3. 4. 5- 6. 7. 8.

SiOí 53.28 . 56.19 54.59 53.06 52.80 56.02 52.41 52.76

TiOí 0.56 1.21 0.81 1.14 1.05 1.05 1.20 0.98

AbOs 19.70 18.05 18.10 19.18 19 44 16.23 17.37 17.82

FcíO, 2.41 1.73 2.60 3.99 3.47 2.49 3.45 1.86

FeO 5.07 5.88 5.27 4.33 5.15 7.51 7.81 7.15

MnO 0.09 0.15 0.06 0.12 0.11 0.09 0.13 0.11

MgO 2.79 3.18 2.54 2.57 2.33 2.91 3.55 2.48

CaO 9.35 7.82 7.84 7.99 8.70 7.07 9.47 9.49

NaaO 2.73 2.73 3.41 3.40 4.71 4.09 3.27 3.64

K 2O 1.97 2.19 1.58 2.43 1.12 1.50 1.21 0.99

H2O+ 0.72 0.78 2.07 2.31 1.26 0.59 1.34 1.75

HíQ- 1.20 0.20 0.19 0.19 0.21 0.13 0.22 0.33

P2O5 0.39 — 0.57 0.32 0.24 0.33 0.19 0.59

COí 0.16 0.19 0.13 — — — — —

fajsúly
^

100.42

2.75

100.35

2.731

fs=

SrO
0.11

BaO
0.04

99.91

2.1 99

101.03 100.59 100.01

1

101.62 99.95

Ellenben a Szt. Endre—Visegrádi-hegység andezitjei közül a:

Döinös fölött emelked „Prépo.sthegy augit-andezitjével“ találunk jó
megegyezést.

Végül összehasonlítva: a Szandahegy és a Fogacsi—Berceli
hegyek andezitanyagát egymással, a következket állapíthatjuk
meg.

A szandai andezit általában oszlopos elválású, míg a Fogacsi—
Berceli-hegyek andezitje réteges, bár meredek dülés rétegei néha
oszlopszer külst mutatnak.

Összetételére nézve mindkét hegy kzete: angit-andezit. Azon-
ban a Fogacsi—Berceli-hegyek andezitjének alapanyaga kevesebb
és az nagyobb szemcséj, mint a szandai. Mindkét andezitben a
beágyazások ftömegét a földpát alkotja, mely a Fogacsi—Berceli-

hegyek kzetében több és nagj'obb kristályokban fejldött ki. Ezen-
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III. Cserháthegység piroxén-amlezitjei

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

sí 151.58 164.— 161.7 151.0 145.0 162.0 135.0 147.0

al 33.08 31.— 31.6 32.0 31.5 27.5 26.5 29.0

fm 27.39 32.5 30.3 30.0 28.5 36.5 37.5 31.0

c 28.48 24.5 25.2 24.5 25.5 22.0 26.0 28.5

alk 11.09 12.— 12.8 13.5 14.5 14.0 10.0 11.5

k 0.32 0.35 0.23 0.32 0.14 0.20 0.20 0.15

mg 0.36 0.43 . 0.37 0.37 0.33 0.35 0.37 .0.33

c/fm 1.03 0.75 0.83 0.81 0.89 0.60 0.70 0.91

44.12 43.- 44.4 45.5 45.0 41.5 ,36.5 40.5

61.51 55.5 56.8 56.5 57.0 49.5 52.5 57.5

39.57 36.5 38.— 38.0' 40.0 36.0 36.0 40.0

an 4.97 4.41 4.23 4.06 3.77 3.49 4.52 4.32

ab 3.41 3.62 4.43 4.03 5.54 5.39 4.38 4.82

or 1.60 1.95 1.32 1.89 0.90 1.34 1.09 0.85

Is 0.72 0.67 0.70 0.77 0.82 0.68 0.68 0.70

fs 0.22 0.23 0.22 0.23 0.25 0.27 0.34 0.28

qs -f0.05 0.10 0.07 0.01 0.01 0.04 —0.03 0.02

ab — or 1.80 1.67 3.11 2.13 4.63 4.03
,
3.29 3.97

kívül ebben az andezitben az augit és'nz olivin mint beágyazás szere-

pelnek.

A szandai andezitben az üveg egyenletesen eloszlott, míg
a Fogacsi—Berceli-liegyek kzetében található kevés üveg, csak az
alapanyag zavaros foltj'aiban jelenik meg.

A Fogacsi—Berceli-hegyek andezitjének plagioklászai báziku-
sabbak, illetve a zónás szerkezet ersebb kifejldése következtében
nagyobb az An-tartalom ingadozása. A két andezit mállásában is

érdekes különbség mutatkozik a szandai andezit „bi‘ösödik‘, ahogj’^

a köbányászok mondják, vékony, kifakult réteg borítja. A Fogacsi

—

Berceli-hegyek andezitje a felszínen, az atmoszferiliák hatására
világosszürke szín,* porozás kzetté alakulj melynek sárgászöld,

alapanyagában csak a plagioklászok szürkeszin kristályai tartották

meg alakjukat. Ez a mállás nem vékony, héjszer bekérgerés,
hanem mélj^'eibben hatol a kzetbe. A szürke szín földpátok bels
bomlását, nemcsak a fénytelen hasadási lapjaik, hanem vékony-



csiszolatban, a benne észlelhet kaolinfoltok is bizonyítják. Ennek a

kifaknlt andezitnek fajsúlya, a friss kiözet 2.75 fajsúlyával szemben
2.62-re csöldvent.

A Fogacsi—Berceli-liegyek andezittöiuegét semmiféle poszt-
vulkáni hatás nem éide, így ez a felszíni átalakulás csak az atmosz-
feriliák hatásának tudható be. amit megersít az a,z észlelés, hogy
a ielszínen mállott része a mélység felé fokozatosan megy át a finss

kzetbe.
Szandaheg.vi-andezit fontos építöközet, melybl eredetileg sír-

követ, lépcsket stb. készítettek és a szandahegyi bányát is ecélból
nyitották meg és csak késbb, amikor a kbányát Pest és Nógi’ád
megyék vették át, tértek át az útépít kzetanyagok elállítására.
A Fogacsi—Berceli-hegyek andezitanyagát most tárták fel; a kor-
szer köbányaiizemet is most szerelik fel.

Szandahegyen, a péterhegyi csúcs keleti végében telepített

kbánya jelenleg 4 feltárásban: 430—439—452 és 462 m magas szin-

tekben termel. A kötartalék bséges, amit a hátsó, kb. 80 m magas
bányafal is bizonyít. A kitermelt kanyagot a kbányák eltt fel-

állított két kis zúzóberendezés töri és innen 4.5 km hosszú drótkötél-
pályán szállítják a Xógrádkövesdi MÁV-állomásra.

A Fogacsi—Berceli-hegyek andezitjét a Fogacsi-hegy nyugati
oldalán nyitott kfejtben és két szintben: 365 m és 395 m-en fogják
termelni. A kanyagot innen 2.5 km hosszii drótkötélpályán a nógrád-
kövesdi állomásra szállítják és az ott felállított, nagyteljesítmény
ziizóberendezés, a szandahegjd andezittel együtt töri meg. A két k-
bánya termelését napi 120—130 vagónra tervezik, ezenkívül még
kotíkafaragásra is berendezkednek.

A szandahegyi andezit gyakorlati felhasználhatóságát, a fvá-
rosi Anyagvizsgáló intézetben végzett mechanikai vizsgálatok alábbi
adatai támasztják alá:

1. Térfogatsúlya: 2.70.

2. Xyomószilárdsága száraz állapotban,
középértékben
Xyomószilárdsága vízzel telített álla-

potban, középértékben:
Xyomószilárdsága 25Xf^gJ''asztott kockákon:

3. Szívóssági vizsgálat, Fppl-módszer szerint
4 cm-es próbakockákon, a fajlagos ütési mirnlía,

'a tönkretétel kezdetéig: 221.3 kg cm/cm^
fajlagos ütési munka a teljes tönkretételig: 355.8 kg cm/cnF

4. Koptatási vizsgálat: 7 em-es kockákon, homokfúvógépben
2 atm. és homo'kfúvással 2 percig: súlyveszteség az eredeti

súly 0,743%-a kg-ban.
5. Az andezit fagyálló.

3446 kg/cm-

3063 kg/cm^
3212 kg/cm-

IRODALOM

1. Sommaruga, E.: Chemische Stiidieii über die Gesteine iingarijscli-sieben-

bürgisehen Tracyt und Hasalt-Gebirge. — Jabrb. d. k. k. Geologischeu
Reichsan.stalt. X\T!. Bd. 1866.

2. Schafarzik Ferenc: A Oserhát piioxén-andezitjei. (Die Pyroxéuaudesite des
Cserhát.) Földt. Intézet évkönyve. IX. kötet. 1890.



t

4
4
6

I
V
.

t
á
b
l
á
z
a
t



447

:!. líeiohert Kol)evl: über eiiieii Fyroxenaiulesit vöm IU.serhát-(rel)ir{;e (Uiig'arn).

Mineralog'. uiul Petrogr. MitteUungeii. B<1. 41. 19:$1. p. 263—271.

4. Vendl Aladár: über die Pyroxenaiidesite des C-serhátgebirges (Uiigarn).

Mineralog und Petrogr. Milteilungen. Bd. 1932. p. 491—.350.

Xoszky Jen: A Cserháthegység földtiani viszonyai. (Das Cserhát-üeh rge).

Magyar Tájak földtani leírása. III. (Geolog. Beschreibung ung. Landsehaften.
Bd. II. 1940.)

6. Mauritz Béla: Die Eruptivge.stine des Mátm-Gebirges (Uiigarn). Neues
Jahrb. für Mineral. etc. Beilage. Bd. L\'II. Abt. A. 1927.

7. .lugovics Lajos: Dér Asphaltspuren-iuhrende Andesit des So’yomtelo iin

Csi hát-Gebirge (Ungarn). — Schweizerijsehe Mineral. und Petrog. Mit-
teilungen. Bd. XIX. 1939. i>. .310—324.

Daten zr Kenntnis dér Andesite

des Cserhát-Gebirges (Ungarn.)

Von LPDVKí jrOOVICS

lm mittlereii Teile de.s Oserliát—Gebirges, lángs des nord-süd-
licli geriehteten Tales des Galga—Baehes erheben sich die zwei
ináehtigsten vulkanischen Kiippen dieses Eruptionsgebietes: dér
Szanda-Berg und dér Fogacsí—Berceli-Berg.

Dér Szanda-Berg ist eine Auilkanische ZAvillingskuppe. Von den
ZAvei Spitzen ist die Avestliehe die höhere und grössere, dér: Péter-
Berg (545.3 "rm), Avahrend dér hieA’on östlieh liegende und mit einer
Bnrgruiue gekrönte kleinere Festungs-Berg niedriger ist, (529 m).

Dér A’on beiden südlicli gelegene Fogacsi—Berceli-Berg be-

steht aus einer flachen kuppelartigen Masse, die bei dér Eruption
eine einheitliehe A'ulkaniselie LaA'adecke bildete, Avelcbe spater durch
firosion in zAvei ungleiche Teile gespalten Avurde.

Bei beiden einstigen Vulkánén ist dér breite untere Sockel in
gleicher Weise aus Soliichten des oberen Oligozdns bezAv, des unte-
ren Miozdns aufgebaut, Avelclie stelleiiAveisa A^on Sehotter decken des
Spatpliozans, A'on Löss und a’oii Gehangeseliutt überlagert sind.

Vidkanologisch ist festzustellen, dass die Doppelkuppe des
Szanda sich über einer mebrere km lángén Vulkanspalte, Avahr-

soheinlich an dér Kreuzungsstelle A’on Ouerbrüchen erhebt. Hier
mochte sich dér Zentralkrater gehildet habén, dessen Lavaergxiss die

zAA'ei Andesitkuppen erzeugte. Die Eichtung des einstigen Spaltener-
gusses A\úrd durch einige m breiten Andesitgang angedeutet, Avel-

cher am Saume dér Vulkandoppelkupi>e, NW-lich vöm Péter-Berg
und SO-lich vpm Festungs-Berg anzutreffen und Aveithin zu A^erfol-

geu ist.

Vidkanniorphologisch betrachtet besitzt a'ou den Andesitkuppen
des Szanda-Berges dér Péter-Berg die Form eines stunipfen Kegels
mit elliptischer Grundflache, Avahrend dér kleinere Festungs-Berg
eher an cinen in die Lángé gezogenen und A'erbreHertpu Andes't-
gang erinnert. Die láugere Achse dér elliptischen Grundflache ist bei

den beiden’ Andesitkuppen nicht parallel gerichtet.
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Dér obere Teil des Fngacsi—Berceli-Bevges bildete bei dér
Kruptioii eineu einbeitlicbeii vulkaniscben Deckeuer^iss, welcher
dureli spatere tektonisclie Beweguugen, — lángs uord-südlieh
gerichteter Brucbspalten, — auseinandergesehnitten wurde. Heute
Avird dér einstige einheitliclie Aiidesiterguss durch ein breites, bis
aiif Cöte 388 m eiugeschiiittenes Tál in zwei ungleiclie Teile anf-
gespalten. Dér westliebe Teil besteht aus zwei paralell gerichteten
und zusanimenhangeuden Andesitkammen, Avelehe auf dér Karte
die Bezeicbnung Fogacsi-Berg füliren, wálu*end dér östliclie Teil eine
kleinei-e Andesitdeeke ist, dérén iiber dér Talspalte sicli erhebende
Steilseite bis auf Cöte 476 m ansteigt und sich. von Mer gégén Osten
allniaclilieh und treppenartig verflacbt.

Dér geologisebe Auíbau des Szanda-Berges und Fogaesi—Ber-
celi-Berges kann wie folgt ebarakterisiert werden.

Das Grundgebirge wird durcb sandige Tone des oberen OUgozüns
gebildet, welcbe eine sanft gefaltete und durcb zablreiebe Brücbe
zerselinittenc, Jedoch maelitige Scbicbtenfolge darstellen. Das Ein-
fallen dér Schicbteu ist in dér Nabe des Andesits östlicb. Xacb
Abscbluss dér Orogenperiode am Ende des Oligozáns unterlagen
diese Scbicbten einer ungleiebmassigen Abtragung, Avorauf sie durcb
Sande des unteren ))iiozans bedeckt wurden. Letztere fallen ani süd-
licben Sannie des Szanda unter 20" nacli S ein, wabrend in dér Hbe
dér „B-Terrasse“ deö Andesitsteinbrucbes bereits ein westlicbes Ein-
fallen unter 25" zu beobacbten ist. Zwiscben Szanda und Berceli-
Berg zeigeu die iMiozanscbiebten Ostfallen unter 12—15" und am
Xordende des Berceli-Berges bee dér Csurgó-Quelle ebenso gericb-

tetes Fallen unter 12—20".

Dér Erguss dér Andesite erfolgte im Zusaminenbange mit einer
neuerlicben Orogenperiode des ini^^Feren Miozaus. Es entstanden zu
dieser Zeit im Cserhát-Gebirge WXW-OSO gericbtete Gangsi)alten,
welcbe wahi’scbeinlicb l)is niebrej’e km Tiefe hinabreicben. Es
erfolgte alsó eine tiefgründige tektoniscbe Zerspaltung des Gebietes,

welcbe dem Andesitmagma Wege zum Empordringen eröffnete. An
Stellen, avo sicb solclie Spalten und Avicbtigere grosstektonisobe
Querstörungen kreuzen, A'erbreitern sich die Spalten und Avur-

den zu Zentralkratern, die heute als Amlkaniscbe Kuppen empor-
ragen. Als solcbe stellen sicb uns die Andesitschlote und Deeken-
ergüsse des Szanda und Berceli dar. Die Richtungen dér Gangspal-
ten und dér sie kreuzenden Hanptbruchspalten dürften sich alsó

etwa zu gleicber entAA'ickelt bben.
ZAAdsohen den Bergen Szanda und Berceli kann eine nabezu

0-\V gericbtete Bruehspalte anegnommen Averden, Avelche sicb gégén
Romhány hinziebt. Sie A\’ird Amn mehreren Querbrücben gekreuzt,
Avelche z. T. im mittleren iMiozán entstanden, Avelche aber teihveise

auch die Andesite durcbsetzen, in dicsem Fali alsó jünger als die

Andesitergüsse sind. Die AA’icbtigsten Bímcbe sind jene, AA-elche die

Andesitberge in dér Mitte durchscbneiden.

Auf dér „B-Terrasse“ des Andesitsteinbrucbes am Szanda, alsó

auf 462 m Seeböbe sind im Andesit auf eine Lángserstreckung A'on

za. 200 m drei Mylonit-Gange A^erfolgbar, Avelebe mit dér Haupt-
streichung cinen Winkel Amn 45" einsebliessen. In fiáiberer Zeit
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waren in die&eni Aufschluss nocli niehrere anclere und machtigere
solche Gangé siclitbar, welche aber dem Steinbvucbbetrieb zum
Opfer fielen. Die Bildern No. 1—4. zeigten einzelne Teile dér lieute

gicblbaren Mylonitgánge. Einer dér Giinge fiillt naeb NO durcbscbuitt-
licb nnter 80“. dér andei*e naob NW 75—80" ein, was zusanimen eine

borstartige Erbebung darstellt. Letzten Endes können wir alsó in

diesem Mylonitgcingen eine Erhebung dér Liegendschichten konsta-
ticren die durch das emporquellende Magma verursacht ívurde.

In dér beuacbbarten ATilkaniscbeu Masse, im Fogacsi und Ber-
celi-Berge treten mebr die N-S gericbteten Brücbe bervor. Es kann
dies nicbt nur morphologiscb beobacbtet Averden, sondern auch bei

dér Kartiernng dér Andesitgrenzen, soAvie durob Ausmessen dér
Litboklasen konstatiert Averdeu. Letztere Gesteinsabsonderungs-
flíicben babén für den Steinbruebbetrieb aueb praktiscbe Beden-
tnng. Allé diese Beobacbtungen lassen Aviederum darauf scbliessen,

dass die selbststándige Ergussdecke des Fogacsi- mid Berceli-Ber-
ges erst in jüngerer Zeit dureb Brücbe zerstückt Avurde. Dagegen
dominiert im Aufbau und in dér Anlage dér Brucblinien des Szanda-
Berges mebr eine dyke-artige Struktnr. Die Profile 1. und 2 stellen

einen Versucb dar, die Mer dargelegten tektouiscben Verbáltnisse
zu A’ersinnbildlicben (auf d. Seite 436,, 437.). Die OberflacbenA'erbrei-
tung dér A'ukaniscben Gesteinstypeu Avird in dér scbematiscben
geologiscben Kartenskizze dai’gestellt.

Petrographische Verhaltnisse.

Beide Kuppeu des Szanda-Berges zeigen gleicbentAvickeltes

Gestein, AA’as übrigens aucb aus dér gemeinsamen magmatiscben
Herkunft folgt. Dér Andesit beider Kuppen neigt zu salenförmiger
Absonderung. Die Saulén stehen A’ertikal. Ibr Querscbuitt ist 4—5

—

6-eckig und A'erbreitert sicb nacb untén, aa'o er Durcbmesser \mn
50—60 cm auÍAveist. Die Struktnr des Andesites ist an beiden Kuppen
gleicbmassig dicbt. Dér Andesit eutbalt kelne Fremdniineralien.

Dér Andesitbnicb am Szanda-Berg schliesst den östlichen Teil
des Péter-Berges auf. Auf dér „B-Terrasse“ des Brucbes in 462 m
Seeböbe gind in dér Masse des friscben Andesites die drei 1—3 m
mácbtigen Mylonilgánge zu beobacbten. Diese Gangé enthalteu ein

Gemiscb a'ou zersetzen und ausgebleicbten Andesitstückén, angeröste-
ten sandigen Matéria! und Brocken a'ou sandigem Tón. Die Laigerung
dér Gangé und ibr Matéria! bcAA’eist, dass die Miozanscbicbten im
Liegenden anlasslicb dér Eruption dureb die emporquellende LaAm
gestört und erhoben AA'urden, AA'obei ibr Matéria! z. T. mitgerissen
AA'urde. Dodi babén sicb diese mitgefübrt-en Sedimentbestandteile
dureb den Einfliiss dér Laim nur in geringem Mass Amrandert. Es
erfolgte eine geringe Köstiing dér sandigen Teile, oder diese A^er-

festigten sicb etAA’as. Dér Andesit bingegen bleicbte am Kontakt aus
und AA'urde poröser.

Im Gebiete des Szanda-Viilkanes ereigneten sicb nur LaA'a-

ausbiáicbe, klastiscbes Matéria! wurde nicbt aiisgescbleiidert, daber
keine Auilkanischen Tiiffgesteine zu fiúdén sind.
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Das Gesteinsmaterial des Bruelies vöm Szaiida wurde zuletzt
von R. Reiehert (3) nntersucht. Seine Festellnngen kimen wie folgt
Icnrz znsammengefasst werden.

In deni gran-selnvarzen, diehten Andesit mit liyalopilitischer
(írnndmasse finden síeli nnv FeMspateinselilnssp, Avelclip inanehmal
1—2 em Grösse erreiclien. Die Grundmasse besteht ans Plagioklas-
Angit-Erzkönielien, sowie Apátit mid Glassnbstanz.

Dér innere Kern dér zonar gebanten Felspateinschlüsse besteht
ans BjdOAvnit, wahrend die Hülle zr Labradoritreilie gehört.

Die Hanptmasse dér Grnndsnbstanz ívird ebeufalls durcli Feld-
spat gebildet. Seine kleinen leistenförmigen krystallcben gebören zr
Labradoritreihe, ihre Znsammensetznng entsprieht alsó derjenigen
dei ausseren Zone dér Feldspateinscblüsse.

Als fárbiger Mineralkomponent findet sich im Andesit mono-
kliner Angit, dér hellgrün geíarbj ist und einen Auslöschnngswinkel
von e:.T=40—45'’ zeigt, was einem Diopskl-Augit entsprieht.

Die eliemisehe Analyse dieses Andesits und die darans bereeb-
neten Projektionswerte finden sieli in Tabelle Xo. I.

Das Gestein des Szanda-Berges ist seiner mineralogisehen und
••bemisehen Zusammensetznng naeb alsó ein: Augit-Andesit.

Das Gestein des Fogacsi und des Berceli-Berges ist trotz (les

Umstandes, dass diese beiden Bergziige voneinander morpbologiseb
getrennt sind, überall gleieb, ivas durch die einheitliehe Entstehnng
begründet ist. Das Resnltat dér im Folgenden mitgeteilten eigenen
Untersuchnugen bezielit sieb anf das vnlkaniscbe Gestein beider
Kerge. Die Hanptmasse des znr cheniischen Untersuehnng ausgele-

senen Gesteinsmaterials entstammt den frisdhen Aubrücben dér im
uördlicben Teil des Fogacsi-Berges befindlieben zwei kleinen Stein-
briiche. Dieses Gestein ist dunkelgran, beinabe grausehAvarz, mit
einem etwas grüulicbem Tón. Seine Strnektnr ist überall diebt und
es soudert sieb flaebenliaft ab. Diese Absondei’nngsschichtnng zeigt

steiles Einfallen, dessen Ricbtnng von den anftratenden Bruchlinien
bestimmt wird.

Petrograpbiscb wird das Gesetein dureli di&* zablreieben Feld-

spateinscblüsse und derei! relatíve Grösse gekennzeiebnet. Als Ein-

sohlüsse finden sieb ansser dem Feldspat noeb etwas Pyroxen und
sporadiseb einige Olivin-Körnelien.

Unter dem Mikroskop erweisen sich die Feldspat-Einschlüsse
als grösse tafelige Krystalle, nnter Avelcben die kleiiisten einen
Dnrehmesser von etwa 2.4 ’imn, die grössten einen solcbeíi von etwa 8.7

mm babén. Sie sind stets zonar gebaut. Dér Kern und die inneren
Zonen sind voll von Eiiisoblüssen, wahrend. dieiiussere Zone vollkom-
men klar ist. Die Einschlüsse besteben ans: Angit-Blattcben, ans
glasiger oder Grundmassen-Substanz. Sie ordnen sieb immer iii dér
Richtung dér Spaltflacben an. Die ZAvillingsbildung nach dem Albit-

gesetz ist sehr haufig. Neben dicsen ist aucb noch die Verwachsniig
nach dem Karksbader Gesetz verbreitet. Die Bestimmung erfolgte

anf Grnnd folgender Messnng-en:
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Albit-Karlsbaderuesetz seukrecht M:
Keni Ilülle

ciAl . . . . Ind. 1. . . . . 420 35‘ .... 34" 15‘

cAl

.

. . . Ind. 2. . .

.

. 25" 48' .... 19" 28;

An-Gelialt .

.

. . 81% . ... 63%

.... Incr. 1. .

.

. . 32" 22
'

a'M. . . . Ind. 2. . .

.

. 13" 18'

An-Gelialt .

.

. . 60%

a'M. . . . Ind. 1. . .

.

. 51" 27'

ct'M . . . . Ind. 2. . .

.

. 33" 05'

An-Gdialt .

.

. . 94%

a'M. . . . Ind. 1. . .

.

, . 50“ 29'

a'iSl. . . . Ind. 2. . .

,

. . 31" 53'

An-Gebalt .

.

. . 94"/o

AlbitzwilUnge senkrecht MP:
a'M...,. . . 27“ 24' .

.

. . . . 50% An
ct'M... . . . 30" 07' .

.

. . . . 58% An
. . . . . 34" 09' . .

.

. . . 69% An

Die Pyi'oxeiie werden durc-h monokluien Angit reprásentiert.

Sie sind ini allgemeinen nur (remengteile dér Grmídmasse, jedoch
erreieheu mauelie aucli Einsehlussgrösse. Diese sehwankt zwischen
0.6 und 1.3 mm. Sie treten im allgemeinen in prismatischen, jedocdi

xenomorfen Körnchen aiif. Grössere Krystallehen bestehen meist

ans eiuer Anliáuínn^ xenomorfea* Körner. Zwillfnge nach (1001

sind zu beobachten. Ibre Farbe ist im durehfallenden Lidit hell-

gelblichbraun ohne Pleocihroisimus. Das Anslösdien betragt: e:T = um
40". Nach obigem bandelt es sioh um: Diopsid-Augite.

Olivin tritt nur akzessoriscb, nnregelmassig im Gestein verteilt

a ni. Er ist stark serpentinisiert, so dass nur dér innere Kern noeb
a US Olivin besteht, meist aber sogar dieser sdion verandert ist. Die
Serpentiuisiernng scdireitet von aussen nach innen vor. Dér frische

Olivin ist íarblos und eiuschlnssfrei.

Die byalopilitiscbe Grundmasse besteht ans: Fehlspaf, Augif,
Magnetif, llmenit, Ajjotit und Glasstibstanz.

Die Grundmasse ist nicht homogén, sondern andert sicb

sdilierenweise. Sie ist ferner stellenweise getnibt und zeigt grün-
lichgrauíarben durclisdieinende, fadenförmige und mikrolitische
Miueralaggregate; hier tritt auch die glasige Snbstenz auf.

Audi in dér Grundmasse lierrsdit dér Feldspat vor. An seinen
kleinprismatisdien, selten leisteniörmigeii Krystalldien sind die
Grundformen zu erkennen. Sie sind meisf Albitzwillinge, Komplex
zwillinge nádi dem Álhit + Karlsbader sind selteuer. Ilire Zusammeii-
setzung' wurde auf Grund folgender Messungen besitimmt.

AlbitzwiUinga senkrecht MP:
Kern Hülle

a'U ...... 340 07’ . . . . 67% An . . .
26»05’

. . . 48%. An
„'M 240 01’

,
. . 45% An
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Ein weiterer wichtiger Bestand'teil dér Grmídmasse ist dér
Aufjit, dessen kurzprismatisclie, docli im allgemeineu xenoii^orfe
mid gleicliinasisig veTÍeilten Körnoheu 0.1—0.2 nim gross siuid. IkreFarbe
ist braunlichgelb und die optischen Konstanten stimmen mit jenen
dér Einsohluss-Augite überein. In getrübten Flecken dér Grund-
nmsse treten die Augite oft als in die Lángé gestreckte Leistchen
auf, unter welchen Krystallchen bis 0.22 mm Lángé und 0.02 mm
Breite zu finden sind.

Hypersthen wurde in diesem Andesit nur in Fönn dreier Körn-
chen angetroffen. Seine prismatischen Krystalle sind im durclifal-
lenden Licht blass gelb geí'árbt, zeigen keinen Pleoehroismus, jedocb
gute Spaltbarkeit. Mit jedem dieser Krystállchen Avar je ein Mag-
netitkorn verAvaohsen.

Magnetit tritt in quadratisehen und sechseckingen. aber oft
xí'iioinorfen Körncheu auf, dérén Grösse zwischen 0.09 und 0-6 mm
betrágt. In den getrübten Minerataggregaten zeigt er sieht stellen-

Aveise im Fonm winziger Globuliten gleichmássig verteilt. Die in dér
Gesellschaft des Magnetits anzutreffenden nadelförmigen oder
leistenartigeii opaken Erzminerale sind Avahr scheinlicli Ilmenite.,

Es Avurden ein bis zAvei Ilmenitglimmerbláttchen Amrgefunden
Avurden.

Das ebarakteristisclie ’Mineral dér trüben Aggregate ist dér:

Apátit. Seine langgestrecken Nadeln, oder fadenförmigen Krystalle
durchsetzen die Aggregate kreuz und quer. Manolmial finden sie

sicli in paralellen Reilien, oder Garbenangeordnet. In den sonstigen
Partién des Gesteins felilt dér Apátit. Háufig sind auch hexagonale
Basisschnitte des Minerals zu beobacliten.

In den trüben Minerataggregaten tritt aueli das Glass auf, Avel-

ebes seheinbar farblos ist.

Zr cliemischen Untersueliung Aválilte ioli Stücke des frisclien

G estei nes aus den Steinbrüchen an dér Nordseite des Fogacsi-Berges.
Die Analyse A'erdanke ich Herrn Ohefebemiker Gábriel Csajághy,
elem Leiter des chemisclien Laboratoriums des Ung. Staatl. Geolo-
gisclien Instituts. Zum Vergleieli teile ieli daneben auch die áltere

Analyse des Andesits A’om Szanda-Berg A'on Róbert Reicbert. soAvie

die aus 1866 stammende altén Analysen A'on Sommaruga des
Gesteins beider Berge mit. Wie aus Zahlen ersichtlich, sind letztere

Analysen zAvar nacili überholten Methoden angefertigt Avorden,

jedoch trotz dér seither verflossenen 80 Jabre nocb immer
brauchbar. [Tabelle I.]

Wenn mán die aus dér Analyse des Andesits vöm Fogaesi-Berg
bereolineten ProjektionsAverte mit den Amn P. Niggli für die einzel-

nen Magmatypen gegebenen ZahlenAverten A’ergleiolit, erkennt mán,
dass unser Gestein VerAvandscliaft zu de normaldioritisehen, z. T.

zu den tonalitiseh-peléeitisoben Gesteinsgruppen aufAveist, dass es

aber elier zu den normaldioritisehen Magmen gehört. In AbAveichuiig
A’on diesem Typus sind aber die fm-und mg-Werte kleiner, dagegeai
die al-und c-Werte höher.

Gegenüber den tonalitiseh-peléeitisdhen Magmatypen zeigt sioh
die Avesentliehe Differenz, dass dér si-Wert unseres Gesteines
betráehtlich kleiner als jener Magmen ist. Beim fm-Wert ist die
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Abweic'hung geriugfügigei*; aucfh hier ist dér í'm-Wert unseres
Gesteines dér geringere.

Zu'sammenfassend kann für die mineralofjische und chemische
Zusammensetzung des Andesits von den Bergen Fogacsi nnd Bér-
celi festgestellt werden, dass dieses Gestein ein:

clivinhaltiger AUGIT-ANDESIT isf.

lm Folgenden vergleiclie ich diesen Andesit mit den Pyroxen-
Andesiten anderer Teil dieses grossen Vulkangebietes: des Cserhát-
gebirges, sowie dér benacbbarten tertiaren Eruptiva, von welchen
Avir moderné chemische Analysen nnd detaillierte optische Unter-
suchungen besitzen.

Die chemischen Daten und die daraus berechneten Projektion-
ST\ erte sind in den Tabellen I.—II. zusammengefasst, (auf d. Seite
44í5—44.) Sie zeigen in übersiöhtlicher Weise, dass dieser Gesteins-
typus in diese mausge'breiteten Vulkangebiet grosse Zusammen-
setzungskonstanz und strenge VerAvandschaftsbeziehungen zeigt. Die
grösste Ahnlichkeit besteht ZAvischen dem Andesit des Fogacsi—Ber-
celi—Berges und dem ,.Augit-Andesit A^on Herencsényi“, nur zaví-

schen den fm-und c-Werten zeigen sidh geringfügige Unterschiede.

Die ProjektionsAverte dér Pyi’oxen-Andesite dér Nachbai’vulkan-
gebiete sind in Tabelle III. zusammengefassst, -auf d. Seite 447.) Mán
kann hiebei Folgendes feststellen;

lm östlioh benachbarten Mátra-Gebirqe zeigen ZA\'ei Pyroxen-
Andesite nahmlioh die von ,,Nagvbátonv-Ördöglak“ und .,Remetefa-
Hügel“ Verwandtschaft zum Andesit des Fogacsi—^Berceli—^Benges.

lm Avestlicih benachbarten Börzsöny-Gehirge iritt dér Pyroxen-
Andesit im allgemeinen nur se’.ten auf und uuter diesen gibt es

keinen, dér in cheraischor Beziehung mit unserem Gestein A^erAvandt-

schaftliche Beziehungen auÍAviese.

Dagegen zeigt si^h eine gute Übereinstimmung mit dér Zusam-
mensetzung des Augit-Andesits des im Szt Endre—Visegrader
Gebirge über Dömös emporragenden „Prépost-Berg“.

Táblamagyarázat. — Tafelerklárung.

1

—

i. Mylonitos telérek és homooks-agyag betelepülések az andezitben. A szan-

dai andezitbánya B-teraszáii.

Mylonitgange und Einlagerungen von sandigem Tón im Andesit, auf dér

B-Terasse des Andesitbruelies smu Szanda.

5. jüj köbányafeltárás alsó szint) meredek andezitpadjai, a Fogacsi-hegy Ny-i

oldalában.

Steile Andesitbánke in dem neuein Steinbinidi — Auischluss (unterer Horisont)

au dér Westseite des Fogacsi-Berges.

10
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Irodalom.

--ÍSi'ÚHíjliofározó. Átdolgozta és kiegészítette: Sztrokay Kiíljnáii.

A Eeichert—Zellei*—Koch áísványbatározó 1931-ib'en jeleut meg a
Terin. Tud. Társiilat kiadásáibaii. A blatározó. la Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem ásvány- és kzettani intézetében, az ásványlmtároziási
gyakorlaton bárom évtized alatt kialakult módszereket foglalta össze.
Az legyetemi és fiskolai ballgiatók, szakemberdki, tanárok, gyiü.i,tk és
érdekldk körében a blatározó igen nagy sikert ért el. egyetemi és
fiskolai oktlatásunlkiban általánosan basználták, kb. tíz év óta elfogyott-
Ezért általános ólbajnak és kívánságnak tett eleget az iijjászervezett
Terin. Tud. Társulat, amilkior az ásváiiylilatározó második kiadására vál-

lalkozott.
Az ásváiiyiba.tározót Sztrólklay Kálmán egészítette ki és a korszer

Idvánalmalknak megfelelen dolgozta át.^ Sztrókay tölbb unint tíz év óta
vezeti az ásványbatározási gyakorlatot és a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem ásványa és kzettani intézetében közel öt évtized alatt kikristá-
lyosodott batározá'si módszereknek minden részletét ismeri. Az ásvány-
határozó régi beosztását nagyjában megtartotta. A könyv két részbl
áll, az els az ásványok legfontosabb fizikai tulajdonságait és la meg-
batározási módszereiket foglalja össze, a második rész kulcsot ad a meg-
batározáishoz és felsorolja az ásványokat. Az els kiadás genetikai része
elmaradt.

Sztrókay különösen az els részt bvítette ki. új fejezet foglalkozik
az^ iisyányok sürségénéki (fajsúly) megbiatározásával, több új kiegé-
szít és sreciális vizsgálatot iköizöl. fontos tanácsokat ad a tiartós láng-
.színezés elállításához stb. De legnagyobb érdeme a szerznek az, hogy
nem elégszik meg az ásványok legjellegzetesebb fizilkiai tulajdonságai-
nak (basadiás, siklatlás. keménység, fény) egyszer leírásával, hanem
n mai ásványtani szemléletnek megfelelen a jelenségek kristálykémilai,
illetve anyagszerkezeti magyarázatát is közli. St a kötésmód alaipján

röviden és tömören, — ilyen formában magyarul elször — összefoglalja
és jellemzi a kristályszerkezet legfontosablb csoportjait. így az egyetemi
és fiskolai ballgiatók eltt könnyen érthetvé válik az ásványok leg-

feltnbb fizikai tulajdonságainlak dka és magyarázata, la gyjtk és

érdekldk pedig képet kapnak az ásványokra vonatkozó korszer
szemléletrl.

A batározási, felsorolási rész menetét megtartotta, csiak helyenként
pótolta, bvítette és alakította át a taj)asztalatból leszrtek alapján,
hogyi a határozás gyorsaságát és pontosságát elmozdítsia. Különben is

a Ibatározóuiak egyik legnagyöbb értéke, hogy tele vlan a sok éves tapasz-

ialatiból és megfigyelésbl leszrt pontos és gondos tanácsokikial és utasí-

tásokkal mindazok számára, akik az ásványoik és ásványi nyersanyagok
megbatározásának fogásait és módszereit el akarják sajátítani. A köny v

sitílusa világos, érthet, szerz idegen szavak szükségtelen használatát
kerülte. Sok jó ábra és táblázat egészíti ki la határozót.

A Terin. Tud. Társulat szép formában. 146 oldal terjedelemben, olcsó.

20 Ft-os árban hozta ki a második kiadást. Ezért etórbet. jó segít-
társia lesz minden g'eológus mérnölk. vegyész és tanárjelölt ballgatónak,
minden oktatónak szakembernek és komoly érdekldnek is. aki kész

tervszer munkával belékapcsolódni a hazai nyersianyagkutatás szol-

gálatába.
Ss. Lux V.
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./ Jákob — E. Brandenberuer: Übcr die Qualiitat dér J)loxyde d<‘s

Siliciimis mid Titans, wie sie wahrend dér SilikataiialyíSe in Erschei-
miiiír treten. — Sohweiz, Min. u. Petr. Mitt. 28. 1948. 699—701.

Az ásványok és kzetek elemzésekor kelelbez SíOj és TiO.- ásvány
tani .sajátság-ait mesterségesen elállított (J. Jákob) preparátumoik
röntgenvizsgála ával (E. Bradonbergcr) végezték. Eredményeik a követ-
kezkben foglalhatók össze:

A 100 fokon szárított kovasav tel.jesen amorf (röntgenamorf). A 20

percig fnjtató lángban hevített kovasav kristobalit, alakban .iedenik

meg.
A 100 fokon szárított_ me^aBtánsav rutil kristályokat alkot, ezek

közepes lineáris mérete 10 " — 10 ’cm. A 30 percig fu.itató lángban heví
lett metatitánsav szabályszer rutil-kristályokban ielenik meg. Érdekes,
hogy a másik két TiO^, a brookit és anatáznak ezekben a kémiai folya-
nnPokban nincs szerepe. Az igen finomszem rutil épjien finom szerke-
zeténél fogva fluorsavval könnyen oldható.

A. BeUdnea: L<a strnttura deli’ eritrosiderite. Periodico di Minera-
logia. 17. 1948. 59—72. o

\Veis?enberg‘er felvételébl nyert értékek ao=13.75. bo=9.92, co=6 93A.
F a.isiily 2,248. Téresoport P^” . A cellában 4Ks (Fe CLOH ) van. A szer-

kezet az Ya [M”” (NHalaX] — szerkezettel izoty. Az alkatrészek
ponfhelyzeíét szerz Patterson-analízissel végezte.

Tokod.ij László-

Zobell: Marine Microbiology

A tenger néi)es állat- és növényvilág hazá.ia. A flóra és fauna a

tenger élettájai szerint változik. Legáltalánosabb elterjedtséget a mikro-
organizmusoknál találunk. Számukat sok tényez befolyásoJia, pl. part-
tól való lávol.siág. ozmotikus nyomás. Hp, sótartalom, átvilágítotteág
mélység, stb., de k maguk i«. — Különösen a baktériumok és egyes
penészgombák — képesék befolyásolni köinyezetük fiziko-ikémiai és
élettáji adoittságyiit, s így az tijabb kutatá.sok szerint a tenger ökonó-
miájában — s természetesen az üledékkcpzdésben is — a biokémiai,
biológiai és földtani katalizátor szerepét játszák.

Lsszacsenko orosz biológits volt az els, aki ilyen irányban folytatta
kutatásait s ma már ott tartunk, hogy a recens üledékek 20%-át kitev
mésziszajt keletkezésiét a ku latók egyrésze baktériumok (Pseudomonas
calcis. Proteus vulg’aris) -biokémiai tevékenységének tulajdonítja.
Hasonló szerepük van a mikroorganizmusoknak a vas, — mangán, —
Iietróleuni: — kén kicsapódásánál, illetve keletkezésénél is. A folya-
matoknál szulfát redukáló, nitrifikáló és denilrifilkáló. fleg anaerob
baktériumok mködnek közre. Eddig még alig ismert szerepüket ismer-
teti a szerz a diagenezis folyamatában. Tevékenységük itt részben
mechanikai jelleg és fleg a Ikolloidáliw üledék-részec.ske összetapasz-
lásábcin nyilvánul.

Hatásukat a földt.örtéj>oti -ni-vilthau elképzelhetjük, ha figyelembe
vesszük mai nagy számukat és elteijédtségüket, s feltételezzük, hogv
a mtilt tengereinek élettáji adottságai nagyjából

, a.,maiakhoz hasonlóak
voltak és a bennük lezajló biológiai, biokémiai és földtani folyamatok
nagyjából úgy folytak le. mint ma.

Ha földtanilag szemléljük a mikroorganizmusok mködését, 3 féle

hatásukat különböztetjük meg:
1. Befolyásolják az egyes élettá.jak fácies jelz flóra és fauna össze-

tételét, vagyis az üledékek biostratigráfiáját.

2. Létrehoznak üledékeket, illetve meggyorsítják az üledékképzdést,
vagy ennek fordított.iaként igátolják, illetive megakadályozzák
bizonj’os üledékek kialakulását.

3. Elseg’ítik laza üledékek kzetté-válását.

iir
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Els két hatásukat ösoszevouhat.iuk élettáj befolyásoló tevékenyséífr
inindhánnat mikrobiológiai tevékenység cím alá.

A mikroorganizmusok vázolt hatásainak megítélése a biológia tör-
ténete során többször változott. Ma szerepüket igen fontosnak tartják.
E tárgykör kutatásai még sok érdekes problémára fognak fényt derí-
teni. Sz. Gy.

Vilenszkij : Az orosz talajtérképészeti iskola és annak hatása a
í’öld 'talajtérképezésének fejldésére.

B II a e H c K II íi : PyccKH noHBeiiHOKapTorpaitiHsecKafl niKoaa ii ee B.niflHHe aa
paaBiiTiie MapoBOii Kaprorpakim homb.

A Szovjet Tudományos Akadémia kiadása. Moszkva-Leningrád,
1945. — 144. old.

Vilenszkij munkája ketts célt szolgál. Mindenekeltt az újabbkori
orosz talajitani kutatások eredményeit ismerteti, f célja azonban az
orosz talaj ttüképezés legnagyobb úttörinek felfogását, munkásságát
és módszereit ismertetni. A legújabb idkig két iskola az orosz geo-
a nemzetközi talajtani kutatásokra. Ez a két iskola az orosz geob.oiógiai
és a német agrogeológiai iskola volt. Amíg azonban a német kutatók
munlkája inkább csak elméleti síkon mozgott, addig az orosz talajtérké-

pészek gyakorlati célokat tztek ki maguk elé, nem is szólva arról, hogy
az orosz kutatók szélesebb alapokon dolgoztaik.

A könyv Lomonoszov fellépési idejébl, a XVIII. század második
felétl kezdve ismer éti az idevágó kutatásokat. A könyv gerincét
Dokucsajev munkásságának ismertetése képezi. Dokucsajev alap-
vet munkái és kuta.ásai óta már kitaposott utakon haladt a talaj-

térképezés Oroszországban. Nevezett kuta.ó több tekintetben is forra-

dalmosította a talaj'tani kutatásokat és a talajtérképezést. Üj módszert
követe. t és munlíájának mélyebb tudományos megalapozást adott, mint
eldjei, kortársai. Ö volt az els. aki tipológiai vizsgálatokat is végzett
és az egyes talajnemeket genetikai szempontból osztályozta. Talajtárké-
pei; magyarázó jegyz ékkel látta el, ami lényegesen emelte a térképek
gyakorlati értékét. Különben is minden kutatása odairányult, hogy a
mezgazdaság fejldését elsegítse. Minden vizsgálatánál figyelembe
vette az anyakzet, az éghajlat, a szerves világ, a domborzati, illetve

morfológiai tényezk ha ását. Tle származik az a megállapítás, hogy
a talaj mindenhol a fizikai földrajzi és a morfológiai viszonyokat tük-
rözi. A talajokat zonálLs, intrazonális és azonális csoportokra ossztotta.
A talajkémiái alapokon nyugvó háinias csoportosításon kívül a föld-

rajzi szélességi köröknek, illetve égha.jlati öveze.eknok megfelel osztá-
lyozást is végzett. Szerinte a Föld öt legnagyobb talajövei: 1. boreális
(arktikus) zóna. 2. északi erds övezet. 3. csernozjem övezet. 4. aeolikus
(lösz homok) és 5. laterit övezet. Jellemz, hogy Dokucsajev
1898-ban készített osztályozását Praszolov 1937-ben elfogadta és
átvette. Ikét kisebb irtódosí fással. Kiemeli a szerz ihogj- Dokucsajev
nem a küls kritériumok után indult hanem a lényegbevágóbb, bels,
strukturális jellemvoná: okát vette a vizsgálatok alapjául. Ez a felfogás
vezetett oda. hogy az egyes tala.fnemek geotechnikai tulajdonságairól
tiszta kép alalknlt ki. ami mind építészeti mind hadászati és több egyéb
szempontból is dönt hatással volt a késbbiek során. Dokucsajev
sorra vette a morfológia egyes erit, mint például az eróziót, a deflációt,
az aikkumulációt és ezen erk hatását a talajképzdésre.

A mondottak alapján méltán állítja a szerz Ddkucsiajevet a termé-
szettudományok legnagyobb mveli: Lavoisier, Lyell. Darwin és Helm-
holtz mellé.
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Dokucsajev után az általa kije'ölt irániban haladt tovább a tailaj-

tipoiófíia és a taliajniorfolÓ8;ia a XX. század éljén. Nagy/obb fejldést
azonban csak akkor vet a ta’ajtani kutatás. amiko<r a szovjet koirmány
vette kezébe a hatiailniait. 1927-ben jelent me>r Szibéria talajtani térképe
4,200.000-es méretarányban; ezt a térképet 1930-ban a Szovjetunió európai
részérl 2 500 OOO-eis méretai'ányiban 'kéisizült taiajtami térképe követte. 1940-

ben meg-jelent az esész Szovjetunió 2 500.0fl0-es méretarányban készült
talajtérképe. Més' ugyanabban az évben megt.ielent az iskolai célra készült
5 000 000 méretarányban készült talajtani térkép is. A kutatások és mun-
k'álato<k iramát a Nagy Honvéd Há.borií ideiglenei-en lecsökkentette.

A könyv ismerteti a továbbiakban a je enkori kutatások irányát és

így többek között kitér Szabanyin, Viszookij, Praszolov, Kosszovics,
Zaharov és Konurov munkáira. A könyv e^yik legfbb értéke éppen
abban rejlik, hogy párhuzamot von a különböz kutatók módszere és

felfogása között. A szerz általában összelhasonlításókra és szintézisre

törekszik akár az egyes problémákról, akár az egyes szerzikrl legyen
is szó. Emellett azonban élesen kiemeli a variánsokat is.

A könyv utolsó fejezetében a szerz azt vázolja, ho^ neímzetközi
tudományos síkon miben nyilvániil meg az orosz talajtéüképészeti iskola

hatása. Többek között rátér a környez államokban és a nyugati álla-

mokban végzett hasonló kuitatásoki-a is. A magyar kutatók közül Treitz,
Zsigmoud és Timkó munkásságát ismerteti. Treitznél külön kiemeli,
hogy az orosz, illetve a szovjet kutatóik tipológiai felfogását követi.

Vilenszkij munkáját sok táblázat, talajszelvény és talajtérkép teszi

még értékesebbé. Az utóbbiak minden világrészt felölelnek.

VÓ2Ü1 a könyv gazdag bibliográfiát is nyújt. Nemcsak az orosz,
hanem az angol- francia, német, román, cseh és spanyol talajtani szak-
irodalom kiemelkedbb mveit is felsorolja.

Z. Sz.

E. Raguin: Géologie des gites minéraux. Második, teljesen átdolgo-
zott kiadás 1949. pp. 642. fig. 142. Masson, Paris.

A francia geológia egyik legnagyobb él alakja hatalmas szintetizáló
képessiéggel adta az egyetlen földtan allkalmazott földtani vetülelét.
Egyetlen szerves egységben tárgyasa a földkéreg valamennyi hasznosít-
ható ásványi anyagának elfordulását, képzdését, feiha’mozódását.

A képzdményeket világosan áttekinthet rendszerbe foglalja. Hang-
súly a képzdési folyamatokon, a fogalmak pontos körülíi’ásán van,
így a homályos vagy többféle értelemben használatos kife'ezések
(pneumatolízis, pirometaszomatózis) új színt és jelentséget kapnak.
Felosztásnál a képzdés alapjel^ségeit tartja szem eltt. így nem kerül
útvesztbe a kifejldések sokféleségénél. Az érctelep földtani környe-
zetét nem veszi az osztályozás alapjául és hangsúlyozza, hogy ,,vulkáni
ércesedeseink“ legtöbbje harmadkori orogén zónáik batolit.ieinek ter-

méke.
A részletes tárgynlásí a földkéreg .-vérkeringésének**, a felszíni és

mélyiségi vizek, hévizek és ásványvizek .jelenségeinek ismertetésével
vezeti be. A magmatikus ércesedéseket két fejezetben tárgyalja; Tzi
eredet telepék járványok, szételegyedések, pegmatítoik. pneumato-
lítikus és pirometaszomatikus telepek). Hidrotermális telepek (szétszórt
impregnáeiók és pirittömzsök, hipo, mez és epitermális telei)ck). A
descendens ércfelhalmozódá.söknál hangsúlyozza metaszomatikus folya-
matok jelentségét és kevert (ascendens és descendens) típusok gyako-
riságát.

Az üledékes eredet telei>ek leírása átvezet a hasznosítható telepek-
nek anyagok szerinti tárgyalásához. A drágakövektl a szeneken és
szénhidrogénelken át a nem érces ásványi* anyagok tárgyalására tér,

majd az éretelepek következnek férnék szerinti felsorolásban. Ez a
részletes rész is igen jól kezelhet. Fémenkénit tárgyal.ja a világtermelés
megoszlását (194.5), érceit és telepeit képzdési típusok szerint. P.
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Ajto}j Zoltán: Tanulmány a hazaii paleocéu-lcréta szénniecleucék karszt-
víz adatairól. — Bányászati és Kaliászati Lapok. 1949.

Barto György: Az 1948. oki. 17—^18. földmágnességi háborgás. — Termé-
szet és Technika- 1949.

Benedek Pál: A földgáz kémiai technológiája. — Magyar Kémikusok
Lapja. 1949.

Bereczky Endre: A nmgyar föld kincse: a cement. — Természet és

Technika. 1949-

Csajághy Gábor: A nógráclszakaM szénsavas ásványvíz. — Hidrológiai
Közlöny. 1949. p. 151.

Csajághy Gábor: A szécsényi II. számú fúrás vizéneik elemzése. —
Hidrológiai Közlöny. 1949. p. 153.

Esztó Péter: A magyar föld kincse: a kszén 1949. — Természet és
Technika. 1949.

Foludi Béla: A talajok fejldéstörténete. — Természet és Technika-
1949.

Gedeon Tihamér: A unagyiar föld kincse: a bauxit. — Teannószet és

Technika. ^949.

Gedeon Tihaénér: A bauxit felismerésérl. — Földtani Értesít. 1948.

Haáz István Béla-. Geofizikai kutatások. — Természet és Technika. 1949.

Hollós András: A ,,Hegvalja“ kaolinjáról. — Magyar Technika. 1949-

p. 86-88.

Koch Sándor: A Szovjetunió ásványi különlegességei. — Természet és

Technika. 1949.

Krennor József: Pulszkyit, ein neues Mineral. (Mitgeteilt von L.

Tolkody.) Schweizerisohe Mineral. und Petrognaiphische ^litteilun-

gen. Bd. 28. 1948. p. 702—708.

Láng Sándor: ÁsványgJ’üjtés Drégelj-palánkou. — Földtani Értesít.
1948.

Leel-Össy Sándor: Szurdokjellegü aszóvölgyek a Farkasrvmlgy oldalá-

ban. — Hidrológiai Közlöny. 1949. p. 149—151.

Levin, B. J.: A Föld és ibolygók szeikezete és kialakulása a mieteorit-

elmélet tükrében. — Természet és Teohnálka. 1950.

Méhes Kálmán: Eádióaktív nyersanyagkutatás Magyarországon. —
Természet és Technika- 1949.

Kemecz Ern: A geokémia a XX. század új tiidománya. — Földtani
Értesít. 1948.

Obrncsev T’’. A^: A földtan jelentsége a kommunizmus ifjú építinek
nevelésében. — Természetes és Technika. 1949.

Pákozdy Veronika—Ungár Tibor—Váradi Péter:' A Maros homokjának
áisványközettani vizsgálata. — Hidrológiai Közlöny. 1949. p. 84—89.

Papp Ferenc: Gyógyforrásaink száz éwel ezeltt. — Földtani Értesít.

1948.

Pantó Gábor: A nemzetközi földtani kongrei;«zns XVIII. ülése Xagy-
britanniiában. 1948. — Földtani Értesít. 1948.

Pojják Tibor: A százéves recstki ércbányászat. — Földtani Értesít.

1948.

Preisich Miklós: A magyar vegyipar hazai ásványi nye^^sanyagai. —
Magyar Kémikusok Lapja. 1949.

Sarló Károly: Üjabb adatofc a margitszigeti hforrások kémiai ö-;'ze-

tételéhez. — Hidrológiai KözJlöny. 1949. p. 90—94.

Siimeghy József: Emlékezés. — Földtani Értesít. 1948.
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Szalui Tibor: Origin and Heat Coiitent of tlie „Juvenile“ Oonstitaients
of Hunig:ariau Thermal Waters. — Hidrológiai Közlöny. 1949.

Szádeczky K. Elemér: A kontinensvándorlás kérdásie. — Terroiészet és

Teclinilka. 1949.

Sziirovy Géza: Az olaj. — Természet és Technika. 1949.

Tamás Ferenc: A Bncla-Pilisi hegyek kevéssé ismert barlangjairól. —
Földtani Értesít. 1948.

Tari László és Méhes Kálmán: Ultrahangok felhasználása a bányá-
szatban é.s a geológiában. — Termiészet és Teohniika. 1949.

Tokody László: WurCzit von FeLsöbány(a. — Sduveizenische Mineralogáe
und Petrogr. Mitteiluingen. Bd. 28. 1948. p. 702—706.

JFadász Elemér: Idszertlen gondolatok. — Földtani Értesít. 1948.

Vadász Elemér negyvenéves földtani mködésének ünnieplésie. — Föld-
tani Értesít. 1948.

Vadász Elemér: Thermális „karsztvíz“ Délbaranyában. — Hidrológiai
Közlöny. 1949. p. 81—83.

Vadász Elemér: Évszázados geológnis évfordulók. — Heilmiészet és

Technika. 1949.
~

Vadász Elemér: A Természettudományi Társaság a Taiuácslköztársaság
idején. — Természet és Technika. 1949.

Vadász Elemér: A földréteg kovácsa. — Természet és Technika. 1949.

Vadász Elemér: A földtan íkoi-szer vizsgálatai. — Természet és

Technika. 1949.

Vadász Elemér: A földtani kutatás és nevelés ügye. — Természet és

Technika. 1949.

Vadász Elemér: A geokémia úttöröli. — Természet és Technika. — 1949.

Vadász Elemér: Az sem'ber bányászata. — Természet és Technika. 1950.

Vendl Aladár: ÍTydrologie dér Bitterwa-sserqnellen von Budapest. —
Hidrológiai Közlöny. 1949. p. 73—77.

Venkovits Isfi'án: Adatok a dorogi mezozoós alaphegység szerkezeté-

vel kapcsolatovs üregekhez és vízj áratokhoz. — Hidrológáai Közlöny.
1919. p. 160-168.

Zonda Pál: Az irányított ferdefúrás fejldése és allkalmazása hazai
viszonylatban. Bányászati és Kohászati Lapok. 1949.
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Társulati ügyek

Táríulatunk öszii mködését O'któ'ber 5-én .szaküléssel kezdte
meg, mely iitán folytatólagosan következtek az alább részletezett és
100 éves Társnlatnnk életében is .ielputékeny események.

Az els kiemelked esemény a november 4-i emlékülés volt,

melyet id. Lóczy Lajos születésének 100-ik évfordulója alkalmából
a Pázmány Péter Tudományegyetem központi dísztermében tartot-
tunk. Jelen voltak Vadász Elemér elnök, a Társulat sok tagja és
meghÍAmtt vendégek, összesen 190-en; Lóczy egykori tanítványai, a
földtan és földrajz mveli, hogy a magyar tudomány egyik világ-'

viszonylatban is gazdag eredményeket elért kutatója emlékének
kódoljanak.

Az ünnepélyt V'adász Elemér elnök a következ szavakkal nyi-

totta meg.
Tisztelt ünnepi ülés!

„A Magyarhoni Földtani Társulat szakülése helyett, ma ünnepi
keretekbe foglaltan emlékezünk meg Lóczy Lajos születésének százéves
évfordulójáról. Megemlékezésünk méltán illesakedik bele szakeladá-
saink sorába is, mert hiszen az emlékezés a múlttal való foglalkozás,
ami tudvalevleg kizárólag földtani tevékenység, tehát szakmai
feladat! Ünnepi keretet kívántunk adni ennek a megemlékezésünk-
nek azzal is, hogy ülésünket a Pázmány Péter Tudományegyetem
aulájában tartjuk, hiszen ennek az Egyetemnek Lóczy Lajos két
évtizeden át volt professzióra és mint bölcsé.szetkari dékán, az Egye-
temi Tanács tagjaként ebben a teremben is mködött.

Múltnak tekinthetjük Ibczy Lajos mködését, mert bár alig

három évtizede, hogy körünkbl eltávozott, a kor, melyhez tartozott,

meghaladottá vált s midn itt emlékezésünkkel visszaszállunk ebbe
a múltba, keressük ott azokat az idtálló értékeket, melyek átvehetk,
továbbvihetök és beépíthetk új világunk alapépítményeibe: ,,Társu-
latunk, a földtan tudományának és általában véve, a tudománynak
mvelésébe. Eszméket és gondolatokat, használható általános irány-
elveket és tanulságokat kívánunk kibányászni Lóczy Lajosra való
emlékezésünkbl, ennek érdekében ünnepi ülésünk tárgysorozatában
különböz oldalról törekedünk ennek a sokoldalú tevékenységnek
megvilágítására.

“

Elnök felkérésére ezután:

, Telegdi Róth Károly: L ó c z y L a j o s, a geológus.
Prinz Gyula L ó c z y, mint geográfus,
Ligeti Lajos: Lóczy, a Kína-kutató

cím eladásokat tartották meg.
Az els két emlékbeszédet tel.jes egészében hozzuk Közlönyünk

ezen a füzetében .

Ligeti Lajos igen részletes és meleghangú jellemzésében Lóczy
Lajos kínai utazásának eredményeit és a végzett felfedezi mimkás-
ságnak fontosságát értékeli ki. Különöskópen kiemelte „A Kínai biro-
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dalom természeti viszonyainak és orszáfrainak leírása“ eim mvé-
nek fontosságát. Komoly elismeréssel méltatta Lóczynak, a középkori
kéziratos könyvtáráról liires „tun'lmangi barlangok" felfedezése
körüli érdemeit.

A megemlékezés komoly és emelkedett hangú ünnepét Vadász
Elemér elnök a következ zárószavakkal foglalta össze és zárta be.

Tisztelt ünnepi ülés!

„Azt hiszem nndannyinnk nevében szólok, midn a Magyarhoni
Földtani Társulat részérl szinte köszönettel adózom eladóinknak,
akik itt feladatuknak formában és tartalomban méltóan eleget téve,

kileljesítették Lóczy Lajosra vonatkozó megemlékezésüket. A hallot-

tak nyomán az emlékezésben egy sokrét, idealisztikus föMögású.
hivatásszeren. Fart pour Fart tea’^ékenyked tudós áll elttünk, akit

c*gyedül a megismerés vágya vezet és hajt a természet minden jelen-

ségének részleteiben való felkutatására. Korának h képvselje volt.

akinek tudását a hazai feudális világ kevésbbé értékelte, mint a kül-

föld. Ez sem azért, mert „maga hazájában az aloefáhak sincsen olyan
becse, mint a tzifának", hanem mert kínai utazásának eredménye
fölhasználható volt a nyugati, elssorban az angol imperializmus
elnyomó és kizsákmányoló gyarmatpolitikájában.

Hosszadalmas volna, ha bevezet szavaink értelmében Lóczy
Lajos mködésének idtálló értékeit összefoglalni akarnánk. Ezúttal
csak személyiségének a megismerésre irányuló optimizmusát, az
örök kutatásra készségét és a szüntelen tudományos alkotó munkát
kell itt követésibe méltó példaként állítanunk Társulatunk minden
dolgozó tagja elé.

így, a mködésének második századába lép Társulatunk, kell
erkölcsi felkészültséggel végzett munkánkkal elért megismeréseinket
most már népi közösségünk szolgálatába állítva, mindannyian idt-
álló értékekkel járulhatunk hozzá országunk és népünk fölemelkedé-
séhez. Emiek a kívánalomnak megvaló.sulását remélve, a mai ünnepi
ülésünket bezárom."

A Magyarhoni Földtani Társulat immár 100 éves mködésében
is jelents, másik esemény 1949 november 1.3-án volt, amikor az
Országos Bányászati és Kohászati Egyesülettel közösen .,vándor-

gyl'ést" tartott Miskolcon. Ebben az elgondolásban az Elnökség e’ött

a múltnak az a sok és értékes kultúrtörténeti eredménye lebegett,
melyet az „Orvosok és Természetvizsgálók" évente tartott vándor-
gylései hoztak. Ma, amikor e címben összefoglalt tudománykörök
mindegyike annyira kibvült, hogy ezeknek a patinás vándorgylé-
seknek együtt-tartása lehetetlen, értékesebb és az idk szellemének
megfelelen hasznosabb, ha nemcsak az orvosok, hanem egyes termé-
szettudományok is, külön-külön tartanak vándorgyléseket, hiszen
ezáltal nagyobb néprétegek ismerhetik meg értékes kutatásaiknak
eredményeit.

A Társulat elnökségének választása éppen Miskolcra esett, az új
Mszaki Egyetem és a , Bányászati és kohászati fakultás" létesítése-,

illetve idetelepülése alkalmából.
A vándorgylésen Társulatunk ré.széröl két elnökünk tartott el-

adásokat:
Vadász Elemér: Geológus-munka száz év eltt.



Szádeezky Kairclos Elemér: Miskolc- ielentösége a bányászati
oktatásban címen.

A vánclorg:^'lés délutáni msorát a bányászok eladásai töltöt-

ték ki:

Péezeli Antal: A borsodi bányászat nemzetgazdasági .ielentösége

az ötéves tervben.
A vándorgylés eredeti tervei szerint az eladásokat másnaj) a

környéken rendezend kirándulásoknak kellett volna követni, ami
a,zonban a rossz id miatt elmaradt.

Az 1950. év folyamán — Társulatunk centenáris évében —
kongresszust tervezünk többnapos és országunk különböz részeire

vezetett kirándulásokkal, külföldi szakemberek meg'híivásával.
1949 december 21-én ünnepejte Társulatunk, a Magyar Hidroló-

giai Társasággal együtt, Sztálin 70 éves születésnapját, melyen a

következ eladások hangzottak el:

Vadász E.: A szovjet geológia tudományos irányelveirl.
Mosonyi E.: Hidrológiai tudományos kutatások a Szovjetunióban.
Szörényi E.: Ösállattani kutatások a Szovjetunióban.
Egyed A.: A Sualovo-tavon végzett gi’avitációs mérések tanul-

ságai.
Ballenegger K.: Dokucsajev talajtani iskolája.

S Z A K Ü L É S E K:

Az év els felében megindult, lelkes tudoinányos munka szép ered-

ményeket hozott; havonta két ülést tartott Társulatunk, melyhez júniiis
hó folyamán az slénytani szakosztály, havi egy szakülés tartásával
járult. Az elisö féléiv szaküléseit június elején befejeztük és nyári szüne-
tet tartottunk, mert tagtársaink legnagyobb része küls földtani munkát
végzett. A nyár után az els szakülést október 5-én tarlottuk és ezzel
megindult a második félév munkája is. Havonta a két szaküléseu kívül
az slénytani szakosztály egy szakülést tartott, úgyhogy Társulatunk
havonta három szaküléssel végzi feladatát.
19Í9 október 5-én d. u. 17 órakor tartott szakülésen eladtak

:

Vadász Elemér: Évszázados geológus-évfordulók.
Pantó Gábor: A nagybörzsönyi ércelforduláfiról.

Herrmann Margót: Pseudobrookitos andezit Sepszibükszádról.
Eladáshoz hozzászóltak: Horusitzky Ferenc, Vastagb Gábor, Kodh
Sándor, Mauritz Béla.

I!)i9 október 19-én tartott szakülésen eladtak:
Jugovics Lajos; Adatok a Cserhát-hegj’ség andezitjeinek ismere-

téhez.

Strausz László: Az üledékképzdés ütemességie.

Az eladáshoz hozzászóltak: Telegdi-Koth Károly, Pávai Vájná
Ferenc, Vadász Elemér. Egyed László.

1919 november 4-én d. u. 17 órakor:

id. LóczyLaijos-emlékülés.
1949 november 13-án, az Országos Bányászati és Kohászati Egyesü-

lettel közösen rendezett vándorgylés Miskolcon.

1949 november 16-án d. u. 17 órakor tartott szakül/ésen e’adtak:
Jugovics Lajos: Kitka ásvány-zárványok bazaltokból.

Scheffer V. és Kántás K.: A Dunántúl regionális geofizikája. II. rész.

Az eladásokhoz hozzászóltak: Telegdi-Roth Károly, Pávai Vájná
Ferenc, Sazalai Tibor.



19i9 december 7-én cl. u. tartott .sza'küléseii eladtak:
Sztrokay Kálmán : Alumínium-szilikátcik kris álvoszeiikezeti isa.iát-á-

gai az ipari alkalmazásban.
Papp Feeruc: Hazai kzetek hvezetkóp.etiség'érl.
Szötus Endre: A csolnoki köziéps-eocén 'köszéniképzdlmény.
Az eladáísokhoz hozzászóltak: Horusitzky Ferene, Vadász E'emér.
Ajtay Zoltán. Vitális Sándor, Fekete Zoltán.

1949 december 21-én d. u. 17 órakor
a Mag'yar Hidrológiai Tái*.sasággal közösen rendezett ünnepi ülés

Sztálin 70. születésnapja alkalmából.

SIDÉNYTANI SZAKOSZTÁLY:

1949 október 12-én tartott szakülésen eladták:

Kolosiváry Gábor: Üjdousáigok a dunántúii eocíén kicrall-fannában.

Rótaride'Z Mihály: A Duna—Tisza-medenoe negyedkori puhatest
fannájánaik statisztikai áHatföldrajíza.

Az eladáshoz hozzászóltak: Rotaridesz Mihály, Dömök Teréz,

Vadá-sz Elemér, Szörényi Erzsébet, Csepreg;ihy Béláné, Kretzoi
Miklós.

1949 november 9-én:

Eladó: Kolosváry Gábor: Magyarország oügocén és miocén
Balanidái.

Az eladáshoz hozzászólt: Kretzoi Miklós.

1949 december 14-én:

Eladó: Kretzoi Miklós: A gerinces állatok végtagjainak eredete.

Az eladáshoz hozzászólt: Szörényi Erzsébet, Kolosváry Gábor.

Választmányi ülés.

1949 október 5-én tárgyalta a választmány a Földtani Közlöny
II. füzetének (5—8. számok) tartalmát és megjelenését tárgyalta.

A november 4-én tartandó id. Lóezy Lajos-emléknnnepély m-
s(>rát és ezzel kapcsolatos kérdéseket.

A november 13-án, az Országos Bányászati és Kohászati Egye-
sülettel közösen rendezend miskolci vándorgylés megtartá.sát és
msorát tárgyalta.

Megállapította a választmány, hogy az slénytani Szakosztály
minden hónap harmadik szerdáján tart szakülést, az egye’:emi Á.svány-

és Kzettani Intézet eladójában, majd késbb az elkészülend s-
lénytani Intézet eladójában.

Elnök beszámolt a Társulat taglétszámáról, mely 1949 szeptem-
ber 1-én volt:

összes taglétszám 239

ebbl ifjúsági tag 7b

mégpedig ,35 egyetemi hallgató és 33 bányásahallgató.
A tagok 67%-a tett eleget tagdíjfizetési kötelezett.s'égének.

A választmány által felvett új tagok:

Boda Jen Sólyom Ferenc
Gyovai D. József Jamniczky Kázniér
Ungár Tibor Szepesházy Kázmér
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K. T e .3 e r .1 n—P o t ;

n. /louM, BenHKMH BeHrepcKMH reonor.

n p H H II :

n. JlouH, reorpacji.

BhktO'P IIIe(j)(})ep u Kapoii KaHiam:
reo()]M3HKa Sa^yHaHCKOM OnacTH.

Bhi30 iipeaBeacRO 19 h 20 Hoaópa 1949 ro^a Ha cn€una3bHKix aaceaaaHax
Peo.iorHHecKoro OöuiecxBa.

Bhiaep-/KKH 113 nepBOii nacTii .leKiiHii na Te.viy ,,reo({)!MHKa 3aayHaiici;oií Oö3acTii“.

I. 0 ó 3 a c T H H e a H 0 M a 3 H II c ii 3 w T a >K e c T u.

Kapoii O.iTau, na ocHOBaaiiH peayabxaTOB saiiVHaflCKHx peaaxnBHwx ocxaiiOBOi;,

xiaaxHHKa, cocxaBii.x oöbacHeaiia k Kapxe aHOMa3Hii cocxaBaeHHOit Byrep=e.M, k xckxo*
HiiaecKOíi cxoMe, cocxaBaeHHoii Pay.x BaílK=eM na ocHOBaHuii HXMepeHiiií Kpyxameroca
NiaaxHHKa, ii k Kapxe H3ocxaxiiaecKnx aHOMaaiiü, cocxaB3eaHoa ^lac^xo (faaHHaH. Kapxa
aHOMaaiiö cocxaBaenHaa Byrep=e.\i b oOmexi cooxBexcxByei Kapxe H30cxaxHaecKHX
aHOMa3nft. Il33Hinei: MaccH, Koxopbilí noaBaaexca na xeppaxopnii BaKOHH, npoiic*

X03HX 01 BHeiuHiix EjiuaHiiS, 9ia 30HH H6 ocejaex a noAHH.\iaexca.

Ha opasoBaHiie xpaBiixamioHHOii KapxiiHbi 3a;iyHaitCKon Oó3acxH b nepBOii

oaepeau OKaabiBaan BaiiaHfte .\ie3030flCKHe H3BecxdHKn, axo iiojiBepsKjaexcH ii

cpaBHCHHeM c Kapxofl E3eMepa Bajac-a, Koxopoii oh aa3 HaaBaniie „Cxe.va reoioni*
aecKOft KOHCxpyKHiin BenrepcKOö accenHH*'.

I í. 0 ó 3 a c X H bi e a H 0 M a 3 u 11 a e m h o r o m a r h e x ii a m a.

Hpu3oa;eHHaa Kapxa „AHOMaxim BepxuKaabHOfl iiHxeHCHBnocxH aexiHoro .viarHexH3.\ja

B BaayHaflCKOii OöaacTii ii Maaoit Hu3.\ieHH0cxir‘ biaa cocxaB3eHa na ocHOBaHuii
pe3y3bxaxoB HaoBiojeHuií 16089 cxaHiiiili b BajyHaíiCKOü OOjaciii ii npii63H3iixe3bH0

1500 cxaHüHü Ha Manoö HnaMeHHOcxH. CpaBHenue ee c reo3orHHerKOlt Kapxolí roBopiix

0 xoM, Hxo OHa, B HepEVK) OHepejb, jaex KapxHHy o03acxHbix KpucxaxxnHecKiix oöpa*
aoBaiiiiít B 3a,3yHallCK0ii 063acxii. KpucxaxxHHecKiie cxaHiibi ii, Haxoxamneca Ha lor

II Kiro=3ana3 ox Baxaxona, na3eo30iiHeCKiie necnaHHUKH ii nepMCKiie necnaHHHKH OKasbi-

Bamx ocoeHHO ciixbHoe MariiexiiHecKoe B3naHiie. PeruoHa3bHaa aenpeccHH ii ocHOBHaa
iiHjHKamia MaxHexHHecKHX aHOMaxiiü,- npoxonamaH ox KijKHo-aanaaiioü Haciii 3a=

ayiiaiicKoií Oóaacxu b HanpaBxeHiiH na ceBepo-BocxoK, cooxBexcxByex naAeHiiio c30ib
KpHCia33U4ecKiix caaHiieB.

Haiioaee pacnpocrpaHeHHbie MarnexuHecKHe HHaHKaiiim BjaKaHiiHeciaix nopox.
cooxBexcxByioinHe MarHexiinecKHM anoMaiuaM 3aKK03uxoB öwhii HaöxioxaeMbi na K>ro=

aanax ox CoMöaxrett, na ioro=3ana3 ox ilepa, ox rpaniixHoro aaicKonnxa y Beaenue h

3aKKO3HX0B, Haxo3amHxcH MeiK%3y ^ep=OM II BpaxiicxaBoü.

1. B Ma30it Hií3MeHHocxu H y BaxyHaiicKofi Ofi3acxii, b ceBepo=BOcxoHHolí 30hc,

MOHCHO onpeaexHXb onepxaiiHH rop Kpucxa33inecKoro C3aHiia, npoxoxnniHX b ceBepo=

3ana3Hotí nacxii b HanpaBaeHim Kapnax, b Ktatiiofl nacxii b HanpaBxeHiiH rop Baxep.
KpHCxaxminecKHe cxaimbi npoHiiKHyxbi By3KaHunecKHMii oópasoBaHiiHMii. Bny-xpenHiitt

By3KaHHHecKiiö Beneu Kapnax, npoxoxn nepea Maxpa, Heprax, OcxpoBCKHit=Bepa<eH

3a3ee no3 noBepxHocxbio Ma3oíí HiisMeHHocxii ii no ceBepo-3ana3Hoií nacxH 3a3y=
HaiicKoii 0{53acxn. pacnpocxpanaexcH 30 rop Baxep. Haynaa na Kapxe Hlanaopa Huiko

„Opaa BaHHe ocaaoHHbix nopoa b nexBeporopHoli snoxe b BeHrepcKo óacceliHii“

nacxb Maaoii HnaMeHHocxii, npnxo3iiM x 3aK3io'ieHnio, nxo c onycKaHneu Kpncxa33n-
necKHX nopo3 Hacae^OBano oöpaaoBaHiie cenHMeHxaaHbix caoes nexBeporopneft onoxii.

9xh ceaHMenxaHHbie caoii, b cBoeli xoainHne, xoaao cae.iyíoT oaepxaHiiaM Kpiicxa33ii =

necKiix nopo3-
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líJieMep ('a;ieuKHíi—Kap^ioin h Jlacjio IllTpayc, na ocnoBaHHH cbohx uccjieaoBa-

Hiilí no Bonpocy rjiamiH, b nojiaott jiepe iioaTBepanjin reojiornnecKoe oöpaBOBa.me
KpHCTaJiJiHHecKHX nopoa H Kpo.ne loro ori[ic,'iejinjiH reojiorn'iecKoe Bpenn orena.iHH

nopoj. C TOHKii spennH reo(Jni iHKn, mo/Kho cnmaTb aa aoKasannoe Mnenne ;ip. Jlaöoina

.'loiui no Bonpocy „GajynaílcKoro nopoaa". Ha leppHropnii Menc.ay Pa6a n BajiaiodOM,

npHÓnnaHTejibHO b nanpaB-ieHun Kecer—UlapBap—í)OHe;i nepneHflHKyjinpno na ua=

npaBJienne cpeannx ropnbix MaccnB>B, noHBJiaeTCH MaccaiB c noBHTHBHbisi BnanenueM
KOTopbití AeJiHT na ;iBe nacTH flenpeccnio MarHexHnecKiix anoMa-antt. Otot MaccnB, KaK

onpeaeJiHwiH n reojiorn, paaneviflex oceBome Hacin xeppnxopHH Mcatay Majiott Hna=
MCHHOCXbio H K)HCHO-3ajiaftCKOíí nacibio. Ha Beanniiny anoMaJinit OKa3biBaH)X Bananne
iiaJieo3omecKHe .\iaccnBbi, naxonnminecfl b Bcpxmix caoax cTpoeana seMnon Kopw.

2. AnoMajiHii OKasHBaan cnabnoe Bananne na Moaoabie ByaKannnecKoro nponc=

xoaíaeHiia nopoHbi, na pnoanxbi, na xpaxnaoaepHXbi, naxoaamneca na TeppnTopun
MeJKay ropaMii Beaenne n ocxpoBHbiMn ropa.Mn b Bapanan, cocxoanínMH h3 rpanHX=
Hbix MaccHBOB. 8x0 cayjKHX aoKaaaxeabCiBOM xoro, axo üih MaccHBw iipopBaancb

aepea aeMnyio Kopy na annnax tojKHo-BOCToaHoft n ceBepo=3anaaHoii. Ha Teppiixopun

Meacay HaKni n jyna^eabaBap anoMaann oabinoro iiacinxaöa ne noaBaaancb. 3aecb
.XHnna MaKCHMaabHOft rpaBHxanHH napaaaeabHO c BaaaxonoM, aocrnraex annnio

JlyHaa no IIiiKe—Hraa—HnnuereH—HeneiKepH. Ho Bcen BepoaxHOcxH, aaecb MaKcn-
MaabHbie ananeana rpaBHxannH y Hnunereít n HeiiexKepn cooxBeiciByiOT noaoHbiM
MaKCHMaabHbiM ananonnaM y Hraan n Byaa n ynaabiBaio na öanaocxb k noBepxHocxn
Me3030iiCKHx KopeHHHX Hopoa. 8x0 o6o3Hanaex, nxo MejKay rpaanxabiMH MaccaMu xop

Beaeane n Bapanan npoxoanx napareocunKaHHaaa.
3. Teppiixopnio OT Baaaxoaa aa ioro=3anaa a aa lor Moacao paaaeaaxb aa aae

xapaKxepawe aacra, ase 30Hbi. Ha xeppaxopnn, ae5Kam;eft Meatay BaaaioaoM n

KanoiBBeabab—^eKeneui, napaaaeabno c BaaaxoaoM xaaexca aena aaoMaaaíí no pe-

aofl SaayaatíCKOtí Oaacxn. 8xa aanaa aaoMaaníí aBaaexca aenocpeacxBeanbiM npo-
aoaateaneM anaHii CaBbi n Bocxonabix Aann. XapaKxepawM aaa leppiixopan, aeHtameü
ox anaan üeKeaeai—KanoniBeabab aa lor, aBaaexca HaMeaenne BanpaBaeaaa xpaBH=

xaauoaabix aaoMaaaft. AaOMaann Bbixo.aax ox ocxpOBHbix naccHBOB Bapaaan, noBO-
paMHBaK)Xca no kpiibbim ananaii aa cenep, noxoM noKaabiBarox BeaaannxeJibBbiK
noBopox aa ceBepO'Bbixoj n b aajibaeitiueM npoaojiJKaiox aanpaBaeane’ CaBbi. Oöbac-
aeaae oxoro aBJieaiia aaííaeM npa cpaBaeaan reoaorHHecKoíi KoacxpyKana XopBaxan.

SoMepMaíiep, b er paöoxe no peain.Me lorocaaBaacKnx ycaoBHft, Bbiaaaaott b
' 1940 rojy, pasöapaex xeKxoanMecKae ycaoBiia b coceaaeií sone, b XopBaxmi, rpaaa-

'lameft c SaayaaltCKOft OóJiacxbio ; yKaabiBaiox aa lo, nxo xieaiay io3KBoajibnniíCKH.\i

n ,xaaapcKHM ynacxKaun noaBJiaexca xaKOtt cpeaaHíi ynacxoK, Koxopbiít noaBaaca
BCJieacxBHe opaaoBamia cananoK aa asyx aaaBaanbTX ynacxKax, nyxeM-ax B3aa.\iaoro

Banaana. OópaaOBaane axoro yaacxKa oóbacaaexca xe.\i, axo apu o6pa30Baann CKaaioa
cnrexcKae MaccuBH iirpaan poaa naoxaa. 8xo obHCBeane canxaeM AOCxaionabiM h
npiieMaiiMbiM.

npa 3X0M oóbacaaeM xeKxoanaecKyio cxeiiy SoMepMaiíepa a aapxy ByjiKaamecKax
nopoj noa acMaoíi noBepxaocxbio, paapaoxaaayio MexoaaMa reo$B3HKa nna
Baayaa ftcKOil Oóaacxn.

JI. B e a a e ({) a :

Ponb ocHOBHbix nyHKTOB HMBennapoBaHHn BeacKoro ManarapHO^reorpacjiMHecKoro
HHCTHxyTa B onpeAeneHHH coBpeMeaHbix ABameHMflx aeMHoa Kopbi.

BbiBiHaii BeacKiní Majiaxapao^reorpaí'aMecKaft aacxnxyx coBepmuJi bo Bpe=

Meaa Meacay 1873-^1898 Bbicmae aaBejijiapoBaaae aa xeppaxopnn Abctpb{í''ko

—

BearepcKoíí Moaapxan. OcaoBBbie nyaKXbi oxoü aaBejumpoBaHaa aaxonaxca cettMac

aa xeppaxopaa luecxb cxpaa : TipeOyiaa (CCCPl, Typay Poccy (PyMbmaa), (pop=

xeaa (Hxajiaa), JlaniOB a BpyxKii (HexocjioBaaaa), Mapaa Pacx (lOrocjiaBaa), Hanan
(Bearpna). H3 oxax caocaJia b 1938 PpyniKa, a onojiaeab paapyniaJi Tpeóyiiia. HoBoe
BearepcKoe Bbicmee BBBeJiJiapoBaaae noKaabiBaa aBaaceana senaoií Kopai Koxopbie

npoaaom.xa sa nocjiezmae 50 Jiex. BbiacHaaca axo oxn nBimeaaa nojiaocxbio eooxaex'

ciBiox reo.xora'iecKHM cxpoeaaeM KapaaxcKoro acceítaa. Haoaaoasbi abkit xaKHce
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HajiéüíHoe ocHOBaHHe j.ia reo(Jju-3ii'iecKoe nosHaHiie axott Teppmoppii. Paaiiepbi npo-
óJieiiH Bbi’.MBaioT yKejiaHiiB xecHoro KOonepamiH Bcex cxpan Haxo3HmncH b cpenne'
eBponeíicKoii o5aacm.

II. r p e r y lu :

OnpefleneHHa ctiysHTOB h 3 BepxHeMenoBbix ypoyrnfix, MecTepoMACHHe AííKa.

Abtop onpeAe.xH.3 Hexioxopbie ^ysiixbi HaxoAHin,iixcíi bo BepxHeMe.iOBbix 6ypo-
yr.xHx Ha MeoTopoHí^xeHuii AtíKa. Oh coBepimiji cboh iiccjieaoBaHiiH na kch-jiotomií-

'lecKOíi OCHOB6. Oh ycraHOBUJi na ocHOBaHiiu axiix pacc;xeaoBaHHít, hxo (pjanTbi-

HB.xHroxea hobmx renycoM. ABxop aaoi hm cjieAjromee HasBanHe ; Podocarpoxylon
ajkaense nov- sp- B peayjibxaxe cbohx HccjieAOBaHuö aBxopycxaHOBHJi hto bo
BpeMeHH BepxHero Mcaa KJiHMaxHa x&ppHxopHn BearpHii 6bia OKeaHHHit, paRHOMepHbiíi
II T',‘n.XbIH.

JL UJ X p a y c :

PHTMMHHOCXb 0CaAK006pa30BaHHfl.

B ocaHKOOópaaoBaHim HB.iaexcH iiCK.xioHHxejibHbTM HB.neHneM ecaii paajiiiHHbie

C.UOII HOBTopaioTca B CBiixe HJiocxoB. Bee Hce MHome CHiixaioT b sarpaHiiHHOli .xHxepa=

xype „piiTMHHii3.M“ naii „hukjiuhiijm“ 0caAK006pa30BaHna 3HaHHxeabHo aaKOHoaep-
Hocxii. B Hamiix xpexHHHbix oópasoBaHiiax Haxoaaxca Bce xaKne npiiMepbi Koxopbie
oHpoBepraiox pHXMiimiSM ocaaKOoópaaoBauHii. ílaacxu noBxopaioxca xoabKo o,xHa/K,xbi

B 9XHX cayaaax. Tan aanpiiMep BepxHeíímiie ropnaoHXbi capMaxHaecKoro apyca no-

KasbiBaiox xaK nasbiBaeMbití „mhkpophxmhhii3m“. PiixMÍmiiSM cpeanero pas.vepa Ha=

ó.xioxaexca b roro^sanaanott aaexn BanyaalíCKoro Kpaa bo BepxHenaHHOHCKnx oxjxo/Ken=

iiax. BpHMepo.M a-hh HHKaimuaMa óoabnioro pasMepa aBaaaexca cpeaHutt Mnouea b
ropax MeaeK n Bepxax. Ho sxh Bce ne Moryx bixb npHMepoM ,xaa iicniHHoro piix.Mii=

mi3Ma. TaKJKe oaenb aexKO movkho onpoBepraxb npiiMepbi larpaHiiHHbix aBxopoB
K3K BiiHK.aep. Hioóepi!. Kabincpe.x, <l>peo.xx, LIIxaMH ii x. ,x.

r. n a H X 0 :

MecTopoMAeHHe pyAbi b HaABepweHb.

B cpeaneBeKOBbe óm.xo aHaMiixeaHoe ropHOBeaeniie b paiiOHe ropax Bep/KeHb.

C xoro BpeaeHH b oxom paona ne óbijiii ropabie nccaeaoBaHua. Ueab HacToamnx
HCcaeflOBaHiiax paapeuiaxb B03M0»H0an chobh iicnoabaoBaxb MecxopoajaeHae a.xa

aoöbiHH pyabi. Ha MecxoposcaeHHn xH,xpoxepMaabHbie atH..xbi u iiMnperHaHUOHHbie

30Hbi Haxoaaxca b aacxbio KaoaiiHHaiipOBaHHbix aHaeairrax ii aannxax. PyaoopaaoBa'
Hne npoHCxoaii.xocb b jByx (paaax : Ho nepBbixoö paaoBaaiiCb nnpxoxHH, c^anepiix,

KaabKomipiixb n u3MyxnH. Bo BxopoM (paaiice ofípaaoBaaHCb Pl., Zu h Aacy.xijuubi

II B Meexe c T6M nepeopa30BavXiicb ii nepBbie Miinepaabi (niipiix, ra.ieHiix, Kosaaiix,

KpacHbie pyabi cepeöpa). HepBbiíi íjiaaiic ii.Mea neobiHHO Bbiconyio xeMnepaxypy ii

óbi.x BepoaxHO nejajieKO ox MarMH. Bxopoií <lia3iic aBiaexcH cobcom oöbihhi.im

omiTep-Ma.xbHbTM p.yaooópa.xoBaHiieM.

flaHHbie K no3HaHHK) aHAeaMxoB rop Mepxax.

.H. 10 r 0 b II H.

B opeHHeii Haexii rop Mepxax Haxoaaxca HBa B.v.aKaHHHeCKOro Konyea : CaHaaxeab

u <í>oraHH*BepHe.xii.xe.Xb. Asrop aaHiiMaexca ByaKaHiiHecKU.M n nexporpo^HiHecKiíM iii=

vaeHiieM sxiix rop.

Abxop ycxaHOBii.x, hto Caaaaxeab cocxoiix ii3 ayrHX-aH,xe3iiroB. Konyc ByaKaiia

-iBoiiHOíi. Bo BpeMa er npoHCXoacaeHiia apyroii By.xKan (PoraMiixeab coaaaa enioiu-

HOíi By.xKaHiPiecKHít noKpoB. nosaHefiiime xeKXopiiHecKHe ABiia?eHiia paabeaiiHiiaii

oxoT HGKpOB Ha üBe Hacxii. Hopo^xa aaecb xaKJKe aBaaexca ayriix=aiue3iiT0.\i c eo.xep=

HjaHHeM OXHBUIia.

Abtop cOBepiHH.x b CBirm c otiimii iiopoaaMii xáK/Ke noapoóiibie MiiKpocKonFi-

aecKiie ii xiiMinecKiie paeciejöBaHiia.




