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A KFICSKEMÉTI FÖLDRENGÉS.

Irta : Balleneggee Eóbert.

— A IV. táblával s a 48—.50. ábrákkal. —

Az 1911. év júlms hónap 8-án, hajnali két óra után hatalmas föld-

rengés rázta meg a Nagy Magyar Alföldet. Fkép a Duna—Tisza közén

jelentkezett az ers rengés, amely néhány pillanat alatt rémes pusztí-

tásokat idézett el Kecskeméten. Ez a földrengés nem az els, amelyet

Kecskeméten éreztek. így három héttel azeltt, június 21-én közepes

erej földrengés volt itt, amely néhány kéményt le is dobott. Három
évvel ezeltt, 1ÍI08 május :]6-ikán is ers földrengést éreztek, amely

károkat is okozott. Régebbi idkbl is ismeretes több földrengés. így

Eéthly Antal kézirati katalógusában fel van jegyezve 15Gl-bl (febr. 12

—

márc. 1-je közötti idbl) egy katasztrofális földrengés. Szilády Kákoly dr.

flevéltáros úr szives közlése szerint a kecskeméti ferencrendi barátok

házi történetében 1600 óta két földrengésrl található följegyzés: 1783

április 22-ikén hajnalban Ví^-kor és ISIO január 14-én este és éjjel,

a hires moóri földrengéssel egyidben. Ez utóbbi földindulásról meg-

emlékszik néhai Diószegi József kecskeméti lakosnak a városi levéltár-

ban rzött naplója is, amelyben még három utalás található, nevezete-

sen ISá'J Judith éjjelén éjfélkor (jiín. 2.")), 1865 jan. 19-én este 8*2 óra-

kor és ugyanez év jan. 2S-ikán 9 órakor. Ezen utóbbi rengések azon-

ban uem okozhattak nagy pusztításokat, mert a városi tanács üléseinek

jegyzkönyvei, amelyek 1591-tl megvannak, nem tesznek róluk említést.

Az idei kecskeméti földrengés tanulmányozására Lóczy Lajos dr.

egyetemi tanár úr, a m. kir. földtani intézet igazgatója, engemet küldött

ki. Tapasztalataimról a következkben számolok be.

A legnagyobb pusztítások Kecskemét város területére esnek, a mel-

lékelt térképen (IV. tábla) ez a terület az I. számú övvel van jelölve.

Ebben az övben minden ház megsérült, sok összedlt, vagy pedig oly

nagy sérüléseket szenvedett, hogy újra kell építeni; ide tartozik Kecs-

kemét város ENy-i része, a Nagykrösi -utcától számítva, a Mária város,

a Talfája dülö, továbbá a Katona-telep.
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A második övben (a IV. táblán II. számmal jelölve) sok ház meg-

sérült, oromfalak ledltek, a legtöbb kémény összetört és ledlt. Ebbe az

övbe tartozik Kecskemét többi negyede, a Kisnyiri állomás, továbbá

Nagykrös városa.

A harmadik övben (a IV. táblán III. számmal jelölve) a károk sokkal

kevésbé jelentékenyek, egyes házak megrepedtek, néhány kémény ledlt.

Ide tartozik Kerekegyháza, Lajosmizse, Czegléd, Albertiirsa, és Kecske

községek területe. Kcseren Schusteb rnagy özvegyének háza ersen

megrepedezett, s még néhány ház.

A negyedik övben (a IV. táblán IV. számú jelzéssel) a földrengés

károkat nem okozott, a lakosok közül sokan álmukból felébredtek, de

nem tulajdonítottak nagyobb jelentséget az eseménynek. Erre a terü-

letre esik Kecskemét DNy-i határa, a Helvécia-telep, Köncsög, Városföldje,

Szentlrincz. Egyáltalán igen nevezetes, hogy a legnagyobb károkat

szenvedett terület mellett, minden átmenet nélkül találjuk azt a terüle-

tet, ahol a földrengés még különösebb ijedelmet sem okozott. Ennek a

nevezetes jelenségnek magyarázására fel kell tételeznünk, hogy részben

a kecskémét— budapesti irányban, részben erre merleges a kecskémét

—

kalocsai irányban hatalmas vetdések mélyebbre vetették az Alföld

bázisát. Ezen vetdések keresztezésében fekszik maga Kecskemét, ahol

ezen geotektonikai elrendezdés következtében a legnagyobb pusztításnak

kellett létrejönnie.

A talaj fels rétegei semmiféle felvilágosítást sem nyújtanak a tekto-

nikai viszonyokról, mert mindent hatalmas vastagságban, 2—25 m futó-

homok fed.

A városban az épületeken észlelt törések és egyéb károk a föld-

rengés irányát illetleg nem sok felvilágosítást nyújtanak, amennyiben

a legkülönbözbb irányú falakon ugyanazok a jelenségek voltak észlel-

hetk. Erre nézve szintén nem használhatók a temetkben mért sírk-

elfordulások és azok eldölési irányai sem, amennyiben általában a

sírkövek a sír hantra dltek, vagyis az ásott föld iránya felé.

Csupán azt lehetett biztonsággal megállapítani, hogy a lökések fel-

felé irányultak, amennyiben több helyit, ahol a sírk obeliszkje

a talapzathoz egy vascsap segélyevei volt beersítve, az obeliszk le-

esett, anélkül, hogy a vascsapon a legkisebb elhajlítást is észlelhettem

volna. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogy egy alulról felfelé irányuló

lökés az obeliszket kihajította. A sírkövek elfordulásai úgy pozitív,

mint negatív irányban 5— 25°-ig terjedtek. Ezen elfordulásokat alulról

felfelé irányuló lökés is elidézhette, aminek lehetségét Schafabzie fe-

EENC dr. úr bizonyította be elször.

A rengés irányának meghatározására használhatónak csak a város

DNy-í részében kn(i konzervgyár kéményének és annak közeiébon lev
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néhány egyedül álló egyszer alaprajzú építményen észlelt elmozdulások

voltak felhasználhatók. Ezek az elmozdulások mind ÉK— DNy-i irányúak.

Az épületeket a földrengés a legkülönbözbb módon rongálta meg.

A vályogépületek, amelyekben az oldalfalak a ffalakhoz egyszeren csak

oda vannak támasztva, a rengésre szétnyíltak, a falak eldltek. A ve-

gyes anyagból p. o. vályog és égetett téglából épített falak, úgyszólván

mind megsérültek, a nehezebb fajsúlyú tégla kiesett a falból. Nagy káro-

kat okozott a kellleg le nem horgonyzott tetszék elmozdulása. Veszedel-

mes építkezési elemeknek bizonyultak továbbá a boltivek, ezek a rengési

4.S. ábra. Ri)uiliailölt liáz (osizuiadia mhely) a Gyik-utcában Kecskeméten.

területen úgyszólván mind összetöredeztek és szétnyíltak. Az épületeknek

a sarka különösen könnyen válik le. Általában véve az egyszer alaprajzú

épületek kevésbbé sérültek meg, mint az oldalszárnyakkal bírók, mert

az oldalszárny más periódusban leng ki, mint a fépület, ennek követ-

keztében elszakad tle. A kémények igen könnyen törnek el, részben,

mert külön lengési periódusuk van, részben, mert az elmozdult fedélszék

elvágja ket. Ezen sérülések természetébl azt a következtetést lehet

levonni, hogy a jövben építend házaknak általában egyszereknek,

szilárdaknak kell lenniök, minden rész jól legyen összekötve, úgy hogy
bels feszültségek az épületekben ne lépjenek föl, az egész olyan legyen,

41*
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mint hogyha egy kbl lenne építve. Nagy gondot kell fordítani a most

létesítend vízvezeték és csatornázás ügyére. Ugyanis a földrengéseket

legtöbbnyire tzvész követi, amelyet nem lehet oltani, mert a vízvezeték

csövei eltörnek. Ezért a létesítend vízvezeték úgy készítend, hogy a

földrengésnek ellenállhasson. Mindenek eltt fúrásokkal feltárandó az

egész város altalaja. Olt, ahol a vízvezeték és a szenyvízlevezetés csa^-

tornái feltöltött területen, vagy régi mocsaras területen mennek keresz-

tül, ott azok kitn anyagból, pl. kovácsolt vasból vagy acélból készí-

tendk és alkalmas távolságban mozgatható összeköt részekkel látandók

el. Nagyon tanácsos továbbá ilyen területeken a csöveket vasbeton alag-

utakban elhelyezni.

Maga a földrengés többek összehangzó tanúsága szerint következ-

kép zajlott le : Elször ers földalatti dübörgést hallottak, erre közvet-

lenül két lökés jött, a melyeknek idbeli lefolyását mintegy három

másodpercre teszik. Utána megint csend lett. A földrengést követ két

hétben a kecskemétiek számos utórengést éreztek, ezek azonban olyan

gyöngék voltak, hogy nem mindenki vette észre ket, nevezetesen oly

egyének, kik a katasztrofális rengést nem élték át, azok az utórengé-

seket sem érezték. A felcsigázott idegrendszer a katasztrófát követ

napokon a legkisebb zajra is felijedt, így a vonatok elhaladásakor okozta

dübörgést is hajlandók voltak földrengési morajnak vélni. Eltekintve

ezen igen érthet ideges félelemtl, bámulatos nyugodtságot tanúsított a

városi hatóság, élén Kada Elee polgármesterrel és a polgárság is.

A fejetlenségnek semmi nyoma, mindenki nyugodtan hozzálát a mentés

és az újjáalakítás fáradságos munkájához. Érdekes körülmény, hogy bár

a városban, úgy tudjuk, hogy nincs meg nem sérült ház, a lakosok közül

senki sem pusztult el, st még súlyosabb sérüléseket sem szenvedett senki.

A rengés idpontját illetleg ellentétes és téves adatok kerültek forga-

lomba. A toronyórák, amelyek '2.^ 1 1 perckor álltak meg, rendesen 5—

6

perccel siettek a zónaidöhöz képest. Ebbl következtetve 2^ 5 percre tették

a rengés idpontját, holott a kalocsai obszervatórium ^^ 2p IS^ec idt

ad meg. Közelebb jár a valósághoz a vasúton szolgálatot teljesít tiszt-

visel, továbbá Bedö Albbkt jász kerekegyházai orvos által észlelt

'2P- 3 percnyi id.

Túlzott hírek kerültek a napilapokba a földrengés alkalmából ész-

lelt fénytüneményekrl, továbbá az állítólagos homokvulkánokról. A föld-

rengéskor az utcán járókelk, továbbá a tanyákról a városba igyekv
emberek Kecskemét fölött hatalmas fényt láttak. Ennek okát Kacsóh
Pongrác dr. freáliskolai igazgató másnap a piaristák rendháza eltt két

elszakadt villamosdrót alakjában megtalálta. Ugyanis a rendház egyik

kéménye ráesett a villamos világítás vezetékére, azt eltépte és rövid-

zárlatot okozott. A homokvulkánt Kecskeméttl ÉNy-ra a Kísnyiri dl-
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ben észlelték. Itt ÉNy—DK-i irányban apró, legfeljebb 3 m magas

homokhátak futnak. Feltalajuk gesztenyebarna homokos vályog. A homok-

hátak között egy kis teknben a BARANYi-tanyához tartozó szántón a föld-

rengést követ reggelen világos kékesszürke, mintegy 25—30 liter ned-

ves homokot találtak, amely mintegy 1 Va m hosszú, V2 cm szóles hasa-

dékon ömlött ki a felszínre, ott színével élesen elütve a barnaszín

talajtól. A fantázia e homokkiömlést az elbb említett jelenséggel hozta

49. ábra. A Mária városban összedlt házak romjai Kecskeméten.

kapcsolatba. Kiderítend, hogy milyen mélységbl származott ez a homok,
fúrást eszközöltem a helyszínén. A fúrólyuk profilja a következ

:

— 30 cm barna homokos vályog,

30— 150 « sötétebb szín kötött homok,

150 — 170 « sárga, márgás homok apró mészkonkréciókkal,

170—250 « sárga finom homok, fekete magnetitszemecskékkel,

250—450 « finomszem kék homok, vékony agyagos közbetelepülésekkel,

450—600 (I durva kékesszürke kvarchomok, mely teljesen azonos a

felszínre kiömlött homokkal.

A talajvíz itt 5 m mélyen van. Ugyanezt a kékesszürke durvaszem
iiomokot megtaláltam több környékbeli kút ásásakor kiszórt anyag-
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50. ábra. A zsinagóga elmozdult gömbje Kecskeméten.

ban Í8. A fúrólyukat több napig megfigyeltem, de gázfejldésnek a

nyomát sem észlelhettem. Összefoglalva tehát az elmondottakat,

a rengés alkalmával itt egy kis hasadék támadt, amelyen keresztül a

felnyomuló talajvíz kevés homokot hozott magával. Ez semminem
fénytüneménnyel nem járhatott. A hasadék a rengés után rövidesen

bezárult. A talajvíz a rengés után több kútban felemelkedett és a magá-

val hozott homokkal a kutat beiszapolta, de 24 óra multán a víz elbbi

szintjére visszaszállott. A DAEÓczY-ház egyik villájában egy szivattyús-
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kútból a rengés után kevés lilaszín víz jött ki. Ezt a vizet megvizsgálva,

a színtelen vízben lilaszinü pelyheket észleltem, amelyek a mikroszkóp

alatt alga-koloniáknak bizonyultak, hamujuk ers vasreakciót adott.

A tünemény magyarázata tehát a következ : A vascs falán él, vasat

kedvel algakoloniák a rengésre a cs faláról leváltak és a kútból el-

ször kiszivattyúzott vízzel kikerültek, a vizet lilaszinre festve.

Ezek voltak a június 8-ikai nagy rengés kisér körülményei.

A szeizmológiai obszervatóriumokban elhelyezett készülékek följegyzései-

nek tanulmányozása fogja megadni ezen rengés állandóinak az értékét.

Igen értékes adatokat fog továbbá szolgáltatni a Nagy Magyar Alföld

lassii sülyedési folyamatának és az Alföld altalajának ismeretéhez a leg-

közelebb Kecskeméten felállítandó CoNKAD-féle inga.

Kelt Faluszemesen, 1911 szeptember 1-én.

MÁLLÁSI TERMÉNYEK ÉS TALAJOK BIKSZÁD FÜRD
KÖRNYÉKÉN.

Irta : Glinka K. D. dr., novo-alexandriai tanár.

— Az 51—.54. ábrával. —

A kis Bikszád gyógyfürd síkságon terül el, amelyet a Tisza egyik

mellékfolyójának, a Túrnak vizei öntöznek. Északról, keletrl és délrl ezt a

síkságot az Avas-hegység veszi körül, amelynek abszolút magassága 1200

—

1300 m. Magának a fürdnek a tenger szintje fölött való magassága 160 m.

A Bikszád környékének geológiai viszonyairól szóló irodalom, amelyet

a m. kir. -Földtani Intézet könyvtárából Timkó Imre barátom szívességébl

kaptam, nem gazdag. Göttmann K.* munkájában a mhöz mellékelt vázlatos

térkép az Avas-hegységben Bikszádtól EÉK-i irányban porfirokat, DDNy-i

irányban pedig alluviumot tüntet föl. Trachitok EÉNy-ra vannak, NyDNy-ra

molassz van szénnel. A porfir szerz szerint a fémes tellérektöl messzire,

rendesen kemény és afanitszerü. A trachit csak egyetlenegy helyen, neveze-

tesen Tomás Varaljától D-re képez külön hegycsoportot, másutt csak mint

kisebbszer kiömlés található. A trachit tömege kemény és nagyszemü, túl-

súlyban tartalmaz nagy, üvegszerü földpátkristályokat. A trachit mindenütt

porfirba megy át, gyakran ez utóbbihoz igen hasonló és mint ennek változata

tekinthet. Szellemt Géza '^ dolgozatához csatolt térképen Bikszád közvetlen

* Göttmann : Berichte über die Mitteilungen von Freunden der Naturwissen-

schaften in Wien. Bd. III. 1847. S. 1—13.
2 Szellem? Géza: A Vihorlat-Guttin tracbithegység ertelepei. Bányászati és

geológiai millenniumi kongresszus Budapest, 1896 szeptember 25. és 26án.
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környékén trachittufát, K és Ny felé (Avasfalu, Felsöfalu, Komorzány) pedig

két traehitszigetet tüntet fel. A harmadik, a legkisebb sziget Bikszádtól

DDNy-ra van.

A szerz leírásából következik, hogy a trachit szót a legtágabb értelmé-

ben kell érteni ; a Szokol Pál munkájából vett idézet mutatja, hogy a fent-

nevezett hegyekben augitos és amfibolos trachit kvarc nélkül, biotit-trachit

kvarccal és anélkül, orthoklasz kvaro-trachit, kvarcos trachit, kvarcos andezit,

amfibol-augit-trachit és hipersztén-trachit találtatott, vagyis tehát az a cso-

port, mely a trachitok és az andezitek között áll.

Én nem foglalkoztam részletesen Bikszád petrografiájával, de az, amit

51. ábra. A Viskikö az Avas-hegységben.

Bikszád falu környékén és ezen falu mögött, a bikszádi Viski khöz vezet út

mentén és még feljebb észleltem a hegygerincig, amely már a Tisza völgye felé

hajlik, arra mutat, hogy a fentnevezett úton nincsenek tipusos trachitok : a

közetek az andezitesoporthoz áUnak közelebb.

A vegyi elemzések, * amelyek laboratóriumomban készültek, nem mon-
danak ellent ezen következtetésnek. Az els elemzés (I.) a Tisza völgye felé

hajló hegygerinc kzeteire vonatkozik. A kzet majdnem fekete, kemény,

afanitszer. A második elemzés (ü.) anyaga Bikszád falu mögött található,

tehát a hegylejtö alsóbb részeibl való. A harmadik elemzés (III.) azon kzet-

darabra vonatkozik, melyet mállási terményekbl Bikszád faluban gyjtöttem.

* Az összes itt elöfordaló elemzéseket tanítványaim végezték asszisztensem-

nek, Smirnoff W. P. úrnak felügyelete és személyes felügyeletem alatt.
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A második próba majdnem szürke, a harmadik kissé zöldesszürke ; mindkett

nagy földpátzárványokat tartalmaz.

52. ábra. Az Avas-hegység andezitjének vékony esis7olata (lOOszorosan nagyítva).

Elemezte

SUTULOV D.

0-41 %
53-95 «

„. „ 14-69 «

„,. 3-02 «

,
5-24 «

_ 3-73 .

. ., „ 9-47 «

4-86 (I

2-05 6

2-93 «

Összesen 100-35%"

Izzítási ve.szteség

SiOj

Al^Ö^... ...

Fe^O^

FeO
Mn n
CaO
MgO.
K^O
Na^O

II.

Elemezte

Mjaozov J.

0-54%

60-64 «

18-58 a

4-26 «

2-12 «

0-76 «

7-32 «

1-57 «

2-64 «

2-32 a

100-75%

ni.

Elemezte

GoVEEDOVSKI E.

2-13%

57-62 «

20-68 «

3-71 «

3-87 «

1'55

6-50 (.

l-34«

1-62 «

1-85 «

100-44%

Ezen elemzésekbl tisztán látható, hogy az itteni effuziv közetek kémiai

összetételükre nézve nagy különbségeket mutatnak.

A megelemzett kzetekbl készült vékony csiszolatok azonban a mikro-

szkóp alatt igen egyez képet adtak. Az alapot kis plagioklasz lemezkék

alkotják, amelyeknek elhelyezkedése fluidális struktúrára emlékeztet. Az augit
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ritkább és nincs olyan szabályos alakja, mint a plagioklasz kiválásoknak.

A magnetit kis szemcsékben fordul el, amelyeknek gyakran derékszög kör-

vonalai vannak. A nagy zárványok plagioklaszokból állnak és majdnem szín-

telen augitokból. Ez utóbbiból a rhombos változatok észlelhetk.

Ezen adatok, valamint a kémiai összetétel alapján kimondhatjuk, hogy

Bikszád közvetlen környékének kzetei részben augit-andeziteknek, részben

hipersztén-audeziteknek tekintendk.'

A részletes petrografiai vizsgálat nem feladatom és azért csupán a fel-

sorolt adatokra szorítkozom.

Bikszád fekv[ése ersen öntözött síkságban köny-

53. ábra. Az Avas-hegység andezitjének vékony csiszolata poláros fényben.

nyen lápképzdésre vezetne, ha a víz levezetése nem volna oly

tökéletes és ha az elpárolgás nem volna oly ers. Tudvalev, hogy Bikszád

47° 50' északi szélesség alatt fekszik. Ez a két utóbbi körülmény okozza azt,

hogy Bikszád környékén nincsenek lápok, bár a síkon gyakran észlelhetk

nedves rétek. Egy részét a síkságnak most is hatalmas tölgyek borítják, me-

lyek közül egyik-másik több száz éves, st vannak ezer évesek is a fürd park-

jában lev tölgyek között. A sok nedvesség, az erd és a mezvegetáció hatá-

sára a síkon típusos podsoltalajok — és átmeneti talajok a típusos podsoloktól a

lápszeríi talajok felé — fejlödnek ki. A podsoltalajok profiljai a bikszádi síkság

mikroreliefje szerint különbözek. A magasabban fekv helyeken, melyeket

leginkább szántanak, gyengén podsolosodott talajok vannak és a humuszréteg

alatt fekv rétegek szine határozottan sárga (az anyaközet szine). A mélyebben
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fekv helyeken típusos podsolok észlelhetk, amelyeknél száraz állapotban az

A^ és Aj szinteket alig lehet elkülöníteni. E két réteg színe majdnem fehér,

gyengén szürke árnyalattal. Nedvesen a humuszos rétegek szürkék. Az A^ réteg

kissé sötétebb, mint A^. Az A szintek vastagsága (A^ + A^) 40 cm-ig terjed-

het ;
' a -B réteg sárgás szín, egyes fehéres erekkel és foltokkal. A talajban

sok ortsteínkonkrécíó van.

A podsoltalajok fehéres színe, amint az különben ismeretes, nem színe-

zett humuszanyagok jelenlétével függ össze ; ez rögtön kitnik, ha a talajt

gyengén izzítjuk. Ekkor a talaj elször sötétszürke, majdnem fekete lesz és a

további izzításnál, amikor a humusz tökéletesen elég, lesz a próba vöröses-

barna vagy sárgás szín. A podsolos talajoktól a lápos talajok felé való átme-

netnél hatalmas sötétszürke humuszos réteg fejldik ki, mely a szárításnál

világosabb színvé válik. Sajnálatomra nem tudtam az itteni podsoltalajok

struktúráját in situ megíigyelni, mert a talajok a sok eszés következtében

állandóan nedvesek voltak. A száraz talajpróbákon csak alig észrevehet poro-

zitást lehetett észlelni és azt, hogy az A rétegnek nincs leveles struktúrája.

A típusos podsol A rétegének vizes kivonata egészen színtelen, átlátszó

;

benne 100 gr légszáraz talajra vonatkoztatva, következ alkatrészeket határoz-

tuk meg :
^

Aciditás (gramm NaOH) = O'OOIS, száraz maradék = 0'0395 gr (nyo-

mokban Cl és SOJ, ízzítási veszteség = 0-0327 gr, izzítási maradék 0'0068 gr.

Az átmeneti talaj vizes kivonata szintén színtelen és átlátszó, tartalmaz :

Aciditás (gramm iVaOíí) = '00 11, száraz maradék ;= 0'0866 gr, ízzítási

veszteség = 0'0763 gr, ízzítási maradék ;= 0'Ü103.

Mindkét vizes kivonat jellemz a podsoltalajokra ; savanyú kémhatásúak

és bennük az ízzítási veszteség sokkal nagyobb, mint az izzítási maradék. *

Az ortstein-konkréciók, amelyek különösen a mélyedésekben lev podsol-

talaj okban fordulnak el, itt rengeteg mennyiségben találhatók. Nagyságuk

különböz, de a nagyobbak gyakoriabbak. Alakjuk legtöbbnyíre többé-kevésbbé

legömbölyített ; ritkábban hengeres alakúakat is lehet látni, amelyek gyökerek

körül rakódtak le. A konkréciók összetétele a következ :

* A betvel jelöljük a talaj aluviáüs rétegeit, azaz azokat, melyekbl valam

kémiailag vagy mechanikailag kilúgoztatott ; B betvel jelöljük az iiluviális réte-

geket, azaz azokat, melyekbe valami bevitetett.

* A vizes kivonatokat és azok elemzését Sütulov A. úr végezte.

3 Lásd Sachaeov : A talajoldatok stb. cikkét a Journal für experimentelle

Landwirthschaft, IV. 1906. kötetében (orosz nyelven német összefoglaláesal). Itt

meg kell említenem, hogy a vizes kivonatot, mely az aciditás meghatározására

szolgált, addig fztük, amíg az 50 comböl csak 5 ccm maradt. Ezt "loo n. NaOH
oldattal titráljuk fenolftaleinnal, mint indikátorral. Világos tehát, hogy az aciditást

nem szénsav okozza, hanem organikus anyagok, melyek oldatba mennek át. Hogy

itt valódi oldatokról vagy pseudooldatokról van e szó, még nincs tisztázva. Ha az

oldatot kevesebb ideig fztük, akkor az aciditás rendszerint nagyobb volt. Most

foglalkozunk ezzel a kérdéssel részletesebben.
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Már elbb említettem, hogy a bikszádi podsolok igen gazdagok ortsteiu-

konkróciókban, ami arra késztetett, hogy a nagymennyiség vas- és mangán-

oxid eredetét keressem. Mindenekeltt feltnt, hogy a bikszádi síkság agyag-

jaiban, aliol azokat nem fedi tiinisos podsol, igen gyakran kicsiny, st néha

nagy zárványok találhatók, amelyek szintén agyagosak, de némileg tömöt-

tebbek, mint maga az agyag. Ezen zárványok sok vas- és mangánoxidot

tartalmaznak, amelyek mint kötanyag szerepelnek. Miközben ezen zárványokat

figyelmesen tanulmányoztam, arra a következtetésre jutottam, hogy ezek egy

A^V

54. ábra. Glinka tanár az Avas-he^^ység lejtjének talajszelvényét vizsgálja.

régi mállási terméket képviselnek, amely másodlagos fekhelyén kissé elválto-

zott. Miután a bikszádi síkság agyagjai oly hordalékokból keletkeztek, amelyek

ii szomszédos hegyoldalakról mosattak le, tanulmányoznom kellett ezen hegy-

oldalakat. Az els kirándulásomon Bikszádtól északra már igen érdekes dol-

gokat láttam. Magában a faluban és különösen a hegyoldal közelében meg-
találtam az itteni andezitek vörös mállási terményét, amely kinézését és

struktúráját illetleg a Batum melletti Tschakwa vörös talajaira emlékeztetett,

amelyeket néhány évvel azeltt tanulmányoztam. Ez utóbbiak szintén andezitek

mállásterményei. A vörös szín, a szabálytalanul fellép barna szinü mangán-
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tartalmú foltok, az anyakzet struktúrájának a megmaradása mind arra mu-
tatnak, hogy itt a lateritcsoporthoz tartozó valódi vörös földekkel van dolgunk.*

A vörös föld Bikszádon nem mindenütt található ; részben elmosatik, rész-

ben elfedi az új hordalék, részben pedig elváltoztatják a talajképzö folyamatok.

Azt lehetne hinni, hogy a hegyeknek csupán a lába volt vörös földdel fedve,

mig a magasabban fekv helyeken vörös föld nem volt.

Ott is, ahol a mállási termékek fellelhetk, nem mindenütt rizték

meg puha agyagos minségüket. Sok helyütt csak a kemény, vörös kérget

találjuk meg, amely az anyaközettel szorosan összefügg. Ez a kéreg ott, ahol

megtaláltam, már nem mutatja a mangános barna foltokat, ami az elemzésbl

is kitnik. Az elemzést Sawadowski úr végezte.

i/jO (105— 1 10°-nál) = 10-85%, izzítási veszteség= 6-02%, SiOj^ 55-00%,

ALO^ = 19-36%, Fc^O^ (+ FeO) = 8-09%. MnO = 0-72%, CaÓ = 6-49%,

MqO = 3-43%. K^O = 0-52%. NaJ) = 1-28, összesen 100-91%.

A higroszkopikiisan és a kémiailag kötött víz mennyisége nagy, s ez

a vörös talajokat létrehozó mállási tipusra igen jellemz ; a vasoxid mennyi-

sége is nagy, míg a bázisok relatíve kevéssé vannak kilúgozva. Az alumínium-

oxid- és kovasavtartalom nem nagyon különbözik az andezitekben foglalttól.

Bikszád falu közvetlen közelébl gyjtött, jobban elmállott próbák

némileg eltér összetételííek ; ezek közül egyeseken nincsenek barna, mangános
foltok, míg másokon ilyenek észlelhetk. Az elbbi kémiai összetétele a követ-

kez (GowEKDowsKi E. elemzése)

:

HJ> (105—110° C.-ou) = 9-81%, izzítási veszteség = 9-87. Sin,^ =
47-65%," A/2O3 = 25-23%, AV^'^g = 12-20%, FeO =1-16%, MnO =l-M%,
CaO=\-l6%, %0=l-74%, a; = 0-36%, AVí^O = 0-15%. összesen

101-30%.

A FeO részben a magnetithoz tartozik, amely a vörös talajokban kitnen
megmarad. Ami a többi RO typusu oxidokat illeti, azt lehetne hinni, hogy

ezek a rhombos augitból valók, amely nehezebben mállik, mint a plagio-

klaszok.

A másik vörös földnek, mely barna, mangános foltokat mutat, következ

összetétele van (Gowerdowski E. elemzése) :

H/> (105— 110° C.-on)= 11-67%!, izzítási veszteség = 9-23%, SiO^ =
48-47%; Al^Os, Fc,/)g, FeO együttesen = 38-46%

;
i¥nO=l-26%, MgO =

1-50%, CaO = l'32, ^20 = 0-29%, Aa^O = 0-27, összesen 100-80%.

Látható, hogy e két féleség kémiai összetétele között a különbség nem
nagy, a mangántartalmat is beleértve.

A megfigyelések összevetése arról gyz meg minket, hogy az itteni vörös

talajok uem mostani mállástermények, mert a mostani klimatikus viszonyok

' KAfále típusát ismerjük a vörös földeknek: a sok esj szubtropikus

területek V ö r ö s földjét (Laterit- csoport) és a szubtropilius f é 1 s i v a-

tagokét. Ezen két csoport talajainak csak a színe hasonló; minden más jellem-

vonásuk élesen elüt. A második csoport a típusos lateríttl alumínium-szegény-

sége által különböztethet lueg.
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a poclsolkópzödésre vezetuek, amit nem csak a bikszádi síkságban, hanem a

hegyoldalakon is észlelhetünk. Világos tehát, hogy a vörös földek régebbi, még

pedig valószínleg harmadkori mállási termékek, * amelyeket a denudáció nagy

mennyiségben elpusztított és a síksági-a hordott. Itt ezeket a megváltozott

körülmények átváltoztatják, miközben a vörös vasoxidhidrátok (Turiit-tipus)

sárga hidráttá, vagyis limonit-tipussá változnak át. Egy része a vasoxidhidrá-

toknak és a mangánoxidoknak a fels talajrétegekbl kilugoztatott, ami a

podsolképzdésre jellemz és létre hozta az ortsteinkonkréciókat.

így támad fel az új élet a régi világ roncsain !

Kelt Novo-Alexandriában, 1911 március hó 31-én.

MEGJEGYZÉSEK BÜCCARI KÖRNYÉKÉNEK TEKTONIKÁJÁHOZ,

Irta : Terzaghi Károlt.

— Az ."lö. ábrával. —

Dr. SzoNTAGH Tamás m. kir. bányatanácsos úrnak, a m. kir. Földtani

Intézet aligazgatójának szíves közvetítésével alkalmam volt Vogl Viktor dr.

geológus úr társaságában néhány napot a magyar-horvát tengerparton, Buccari

környékén tektonikai tanulmányokkal tölteni. Vogl dr. úr azeltt a Magyar

Középhegységben dolgozott, én ellenben másfél évig geodéziai, földtani és

hidrológiai munkálatokkal foglalkoztam a horvát Likában, fleg a Draga-

völgybcn és a Gatskopoljeban. Ezeknek a legújabb tapasztalatainknak eredménye

az volt, hogy közöttünk, az együtt bejárt terület tektonikáját illetleg, ers

elvi ellentétek merültek fel s vitánk oly érdekessé vált, hogy Vogl dr. úr

ösztönzésére elhatároztam, hogy a jelen esetre vonatkozó nézeteimet közre-

bocsátom, még mieltt likai részlettanulmányaim eredményét közölném.

A Fiume és Zengg között elterül partvidéknek hegyrajzilag egyik leg-

érdekesebb jellemvonása az a tektonikus hosszanti völgy, mely egészen közel

a parthoz, azzal párhuzamosan ENy—DK-i irányba csap. ^ Novinál a tenger

alá merül, Fiume közelében ellenben ÉÉNy-nak fordul s néhány kilométernyi

hosszúságban a Eecsina szurdokával esik össze. A tengerparttal több haránt-

• Ismeretes, hogy a tercier mállási tormények Európában gyakran a vörös

földek, söt magához a laterittipushoz tartoznak. Oroszországban barmadkoriak a

batumvidéki vörös földek (Transkaukázia). Tanulmányoztam ezenkívül harmadkori

vörös földeket ázsini Oroszország tá^ol keleti tartománj'aiból (Primorskaja terület).

Ezeket Iwanow D. W. úr, szibériai munkatársam gyjtötte, aki azokat jelenkoriak-

nak tartotta. Ezen vörös földrl szóló cikkem az orosz nyelv «Pedologia» c. folyó-

iratban fog megjelenni.

' V. ö. a mellékelt térképvázlatot az 55. ábrán.
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völgy köti össze ezt a hosszanti völgyet ; É-róI D-nek menve, ezek a rövid

harántvölgyek a következk : a Kecsiua áttörése Fiume mellett, a martins-

chizzai völgy (régi versenypálya), a buccarii öbölbejárat, a cirkvenicai öböl, a

novii öböl. A völgy feneke két helyen a tenger szine alá siilyed. még pedig a

buecarii öbölben és a novii öbölben. A buccarii öböl, mely voltaképen tengertl

elborított tekn, a « valloné di Buccari» révén függ össze a Kvarneróval.

A^OGL dr. úr felvételi területe körülbelül Martinschizzától Driveuikig (Portoré

és Cirkvenica között fele úton) terjedt. Területének tektonikája Vogl dr. urat

igen behatóan foglalkoztatta s felvételi munkájának megkezdése után csak-

hamar felismerte, hogy ez a hosszanti völgy mindenesetre mélyreható, részben

szinte rejtélyes tektonikai zavaroknak köszönheti mai képét. A legfontosabb

jelenségeket külön akarom itt kiemelni. Vogl dr. úr kimutatta, hogy a hegy-

hátak a völgy két oldalán túron- és szenonmeszekbl állnak, míg az oldalakon

alveolinás- és nummulites meszek mutatkoznak ; a völgy rendkívül termékeny,

fenekét pedig többé-kevésbbé homokos, mindig meredeken dülö, gyakran fej-

tetön álló eocén márgák borítják. A völgy esése nem egységes, amennyiben

több gát tekuökre tagolja, melyeknek vizét a harántvölgyek vezetik le. Az
említett gátak nem márgából épülnek fel, mint az ember gondolná, hanem
krétamészkböl, mely vagy szirtszerííen áttöri a márgát, mint a driveniki vár-

hegy, vagy pedig pikkelyszertíen támaszkodik a völgyoldalhoz, mint a buecarii

öböl DK-i végén, ahol ezt a krétarögöt keskeny márgapásztá választja el a DK-i
oldaltól, a portoréi háttól. Ez az egyik. A másik dönt fontosságú tény a szenon-

mészkö és nummulites mészk kölcsönös helyzetére vonatkozik. A márgák
ugyanis úgy az öböl ÉK-i partján (fleg Bakaractól 0'5 km-nyire É-ra az

országút mentén), mint a DNy-i parton is (a buccarii cementgyár kfejtiben)

mindenütt a szenonmészk alatt fekszenek. Buccaritól D-re, a kostremai háton

végre turonmészkö töri át a fiatalabb szenonmészkövet.

Ha Dol-mali fell, tehát DK felöl, az országúton igyekszünk Drivenik

felé, akkor a Várhegy körülbelül 50 m viszonylagos magasságú, meredek,

sziklás bérc alakjában mered elénk, amely a lapos, termékeny völgynek körül,

belül közepe tájából emelkedik ki. Szelíd márgás lejtk közvetítik az átmenetet

a meredek sziklafalakból a sík völgyhöz. Nagyobb távolságból feltnt nekem

az ÉK-i sziklás szakadék sajátságos függleges, oszlopszerü tagoltsága, melyhez

még néhány sziklatömb is járult. Ezek a sziklatömbök közelebbi vizsgálatnál

durva breccsának bizonyultak, melyet vasas kötanyag tart össze, s amelyben

számos, mészpáttal kitöltött üreg mutatkozik. A völgy ÉK-i lejtje szabályos

kifejldésü, a márga és mészk határvonala egyenes, a gerinc alatt néhány
meredek, a völgygyei párhuzamos sziklalépcsö mutatkozik. A délnyugati lejtön

ellenben feltnt, hogy a márga határa közvetlenül a "\'árheggyel szemben

mélyebb volt s kétoldalt hirtelen felszökött. A krétamészk rétegzése mindkét

lejtn teljesen elmosódott.

A Várhegy meredélyének függleges, oszlopszer elválása a Bakaractól

K-re emelked szenonrögön is megismétldik. Ez a rög a portoréi háttal

ugyanazt az orografiai képet nyújtja, mint pl. a novii völgy Zengg fell nézve.

A Buccaritól ÉNy-ra húzódó sveti-kuzsmai haránthát, amely levegvonal-
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ban körülbelül l-:2 km-nyire van a partvonaltól, ugyanazt a jelenséget mutatja,

mint a driveniki várhegy, csakhogy eró'sebb mórtékben. Buocaritól 0"7 km-

nyire Ny-ra elször is kulisszaszerü hegyhát nyúlik a völgybe, melyet aztán

Sv. Kuzmánál nummulites- és krótamészkböl álló híd köt össze a völgy túlsó

oldalával, Skrljevo tájékán. Míg a templomtól D-re, az vit mellett márga van

feltárva, addig a vasúti bevágásban szenonmészkövet találunk eleinte tiszta,

késbb dolomitos kifejldésben.

ryti-^f^^m\^^Sv.Troiica

55. ábra. A Buccari-öböl környékének térképe 1 : 250,000 mértékben.

Kuzsmától a márga határa — s ezt különösen hangsúlyozom — majd-

nem vízszintesen húzódik Martinschizzáig, míg a völgy hosszanti szelvénye

eleinte meredek, majd lassankint gyengül esést mutat. Egyetlenegy helyen

keresztezi a völgyet még egy mészkötorlasz, de ez gyengébb s kevésbbó zavarja

a hosszanti szelvényt. Régebben egyszer alkalmam volt a márgát majdnem
homokkszerü kifejldésben s igen meredek dlésben megfigyelni a patak

eróziós árkában. A martinschizzai harántárokban állítólag nincs márga.

Vég.il legyen szabad még röviden leírni a buecarii öböl partján található

Füldtani Közlöny. XLI. küt 19U. 42
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két legfontosabb márgafeltárást is. A bakarac—buccarii országút IVs km-nyire

északra Bakaractól nyugat felé fordul, megkerülvén az ott helytálló nummu-
lites mészkövet. Az ez eltt lev teknben a márga bukkan ki 45°-os dlésben

a part felé. Azonban a márga csapása ezen a rövid 25 m-es darabon 30°-al

változik s padjai láthatólag el vannak zökkentve és nyomva.

Ez a szabálytalanság még jobban szembetnik a buccarii cementgyár fel-

tárásaiban. A nagyobbik kfejtben 30 m magas, 70°-kal lejt fal van feltárva,

melyen feltn összevisszaságban kék, homokos, aztán barna, agyagos márgák

látszanak, a mészk pedig hol a márga alatt, hol felette fekszik, hol pedig

közé telepüL A feltárás szélein ezenfelül a drivenikihez hasonló breccsia is

mutatkozik. Egységes rétegzésnek nyoma sincs. Ettl a ponttól E-ra, valamivel

lejebb újra márga és mészk van egymás mellett feltárva, a gyártól déh-e

lev kfejtben pedig márga és breccsia látható.

Ezek a felsorolt jelenségek voltak vitánk legfbb tárgyai s a következk-

ben bátor leszek Vogl dr. úr magyarázatára való ellenvetésemet kifejteni ; nem
akarok ezzel dogmatikus ítéletet mondani, hanem inkább csak a kritikát kihívni.

Vogl dr, úr a driveniki, dol-malii, bakaraci és buccarii haráuttorlaszokat

rögöknek tekinti, melyek harántvetödések között fennakadtak. Azt a tényt

pedig, hogy az eocén márgák a krétamészk alatt fekszenek, átbukott redözésre

vezeti vissza, mely a buccarii cementgyár tájékán, a völgy mindkét oldalán

átbukott redzésbe megy át és a Sv. kuzsmai haránttorlasznál végét éri. Es

csakugyan a krétamészk tenger felé dl padjai az ozljaki magas országút

mellett Dol velikitl 1 km-re K-re, ha nagyon elmosódottan is, de mégis foko-

zatosan fejtetre állnak, majd pedig ellenkez dülésbe mennek át. Az emiitett

magyarázatnak azonban mégis a bakaraci és buccarii cementgyári márgafel-

tárások a legersebb támasztékai.

Legelssorban is feltnt nekem a jelentékenyebb harántvetdések hiánya,

amelyeknek pedig kísérniök kellene a di'iveniki horsztképzdést. Az ÉK-i lejtn

a márgahatár teljesen egyenes, a DNy-i lejtn pedig a márga határa inkább

lefelé törik, semmint hogy fennakadna. A csapásmenti vetdések az ÉK-i lejt

meredek falában jutnak kifejezésre, fként a cirkvenicai öböl hátterében.

A gerincvonal ellenben meglehetsen vízszintes lefutású, pedig épen a gerinc-

vonalnak kellene, hogy elárulja a haránttöréseket. A Senjsko-Büo- és Velebit-

hegységben, melyek tektonikailag nagyon hasonlítanak a szóban lev területhez,

megfigyeltem, hogy haránttöréseket mindig a gerincvonalak lefutásában lehet

felismerni. Ez mészkhegységekben, ahol a felületi eróziónak a vegyi denudá-

cióhoz képest a domborzati alakulások létrehozásánál rendesen igen alárendelt

szerepe van, igen könnyen belátható. Vízszintes felületek évi letárolása ilyen

hegységekben nem tehet ki többet, mint amennyi az illet területfe megálla-

pított csapadékmennyiségnek megfelel. Ennélfogva tektonikai zavarokból követ-

kez egyenetlenségek gyakran igen jól megmaradnak. A driveniki Várheggyel

szemben emelked két gerincen azonban ily egyenetlenségeknek semmi nyoma
sincs. Azonkívül a földtani felvételek sem nyújtottak eddig semmi támasztó-

pontot arra nézve, hogy itt haránttörésekkel van dolgunk. Min joggal szabad

tehát ezeknek a mészkszigeteknek keletkezését harántvetdésekkel magyarázni ?
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Másrészt az sem igen képzelhet, hogy itt a völgy talpán másodlagos redk
képzdtek, mert akkor miéi't fekszik a krétamészk a völgyben lefelé és fölfelé

is mélyen s miért meredekek a szirtnek ez irányokban tekint lejti?

Már a Várhegy megpillantásánál s aztán késbb, amikor megmásztuk,

az a meggyzdés érleldött meg bennem, hogy ez a hegy nem tektonikus

képzdmény, hanem térszíni egyenetlenség, amely már a márgák leülepedése

idején, talán sziklazátony alakjában megvolt, késbb újabb diszlokációkat szen-

vedett s végül újra denudálódott. Ebben a meggyzdésemben még csak meg-

ersítettek azok a breccsiák, melyeket a hegy lábánál megtaláltunk s melyek

régi parti breccsiáknak tekinthetk. A Vogl dr. úrral szomszédos területen

késbbi földtani munkálatok kimutatták, hogy a tengerpart azon pontján, amely

a Várheggyel szemben fekszik, félsziget nyúlik a tengerbe, amelyet ENy és DK
fell egy-egy márgasáv szegélyez. Hasonló megvastagodása annak a, hogy úgy
mondjam, partmenti sáncnak, mely a szóban lev völgyet DNy felöl kíséri,

csap Dol-Malin át a fiumei öböl K-i széle felé. Ugyanezt tapasztalhatjuk Sv.

Kuzmánál is. Ebben az irányban csapnak azok a rövid harántvölgyek is,

amelyek hosszanti völgyünket a tengerparttal összekötik. Ezeknek a völgyeknek,

valamint a torlaszoknak is csapásiránya párhuzamos azzal a hatalmas töréssel,

mely Isztria K-i partját hozta létre, s amely az északisztriai Tschitschenboden

töréseit 70° alatt szeli. A Lika «scharung»-jában is (Geond : Karsthydro-

graphie) két — bár hegyesebb szögben — találkozó csapás- és törésirány

különböztethet meg, melyek nyilván két különböz irányú hegymozgásra

vezethetk vissza és önként kínálkozik a feltevése annak, hogy ez a két hegy-

mozgás korban is különbözik egymástól. Míg a mai tengerparttal párhuzamos

törésvonalak a terület mai orografiájában még meglehetsen élesen kifejezésre

jutnak, addig a másik — körülbelül a fiume—polai parttal párhuzamos —
törésirány nyomai többé-kevésbbé elmosottak. Ennélfogva nézetem szerint az a

hegymozgás az idsebb, amely a fiume— novii hosszanti völgy haránttagozott-

ságát liozta léti-e.

Ezzel a föltevésemmel látszólagos ellentmondásba kerülök az irodalom-

ban (fleg Grund : Karsthydrographie-jában és Waagen : «Beitráge zur Geologie

dor Insel Vegha»-jában) található megfigyelésekkel. Ezek a szerzk egybe-

hangzóan azt állítják, hogy a márgás képzdmények sík alapon rakódtak le.

Grxjnd az nézetét többek között az egykorú folyók esési viszonyaira alapítja.

Hogy volnának ily simára tarolt felületen olyan meredek térszíni alakulatok

lehetségesek, amilyeneket én a driveniki Várhegy magyarázatára felvettem ?

A márgazónáknak és márgahatároknak rendkívül szabályos lefutása a magyar-

iorvát tengerpart mentén kétségtelenül bizonyítja e felfogások helyességét.

Az E-i Adria tengeri térképe a fent jelzett ellentmondást egészen új

megvilágításba helyezi. A fiume—zenggi parttól DNy-ra egész sorát látjuk a

hosszúra nyúlt szigeteknek, melyek kifejezett gerincvonalaikban és jellegzetes

meredek partjaikkal tnnek ki. Közöttük azonban majdnem lapos fenek,

sekély tenger terül el, melynek mélysége csak helyenkint s igen sziík határok

között ingadozik. A tengeri térkép a következ adatokat szolgáltatja : A fiumei

öbölben Veglia, Cherso és a szárazföld között a tenger mélysége 61 és 66 m

42*
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között ingadozik. A farasinai csatornában 61 m. A Kvarueró Arsától E-ra

50—53 m, Promontoretól E-ra pedig 49—53 m mély. A Kvarnerolo Cherso

és Veglia között, a Cap promontorei délkörtl E-ra : középütt 96 m, délen és

északon 80 m mély; a Cap promontorei délkörtl D-re 78— 84 m-es mély-

ségeket mértek. A Maltempo-csatorna 40—45 m mély tekn. Selcénél befzö-

dést látunk, azon alul következik a Canale della Morlacoa, mely 56 m mély.

Ezután a tengerfenék lassankint süly ed, s Sv. Juraj és Pervicchio között 76 m
mélységet ér el s így tovább. Ezekbl tehát kitnik, hogy itt a legélesebb

morfológiai ellentétek találkoznak ; lapos síkságok, melyeket meredekebben es
csatornák kötnek össze, aztán megint éles hegygerincek. Hogy ez a sajátságos

egymásmeUettiség miként következik szükségképen a mészköhegység természe-

tébl s a mészkalakulatok képzdésének mechanizmusából, azt másik (kéz-

iratban már kész) munkámban részletesen fogom tárgyalni. Most csak azt

akarom megállapítani, hogy ezek az ellentétek ma csakugyan megvannak.

Ahhoz a föltevésemhez pedig, hogy hasonló hegyrajzi viszonyok — bár a mai

ers tagozottság híjjával •— már a márgás képzdmények lerakódása idején

és az utolsó hegymozgás eltt (amely a mai ENy—DK-i vonulatokat létre-

hozta) is megvoltak, már gyjtöttem bizonyítékokat. De Waagen dr. úrnak

Veglia szigetére vonatkozó feljegyzései is nyújtanak erre nézve támasztó-

pontokat. Míg ugyanis Waagen szerint a rétegek csapása általában rendkívül

szabályos, addig a rétegzési viszonyok helyenkint a felismerhetetlenségig zava-

rosak, így pl. szerinte a Fiumara völgyének felépítése csuszamlások, vetdések

és zökkenések folytán kinyomozhatatlan. A Besca völgyében pedig ugyancsak

Waagen szerint látszólag zavartalan márga- és homokkörétegeken meglehetsen

vastag nummulites mészktábla nyugszik. Waagen aztán hajlandó volt ezeket

a kaotikusan megzavart részeket véletlen tüneményeknek tekinteni s a terület

földtani felépítésének megrajzolásánál teljesen figyelmen kívül hagyta ket. Én
ellenben éppen ezeket a pontokat tekintem jellemzknek.

Legyen szabad ezek után saját nézeteimet kifejtenem. Képzeljünk el

olyan területet, mely hasonlít a mai kvarneróbeli szigetvilághoz, de annál

kevésbbé tagolt. Álljon ez a terület hosszúra nyúlt, meredek partú szigetekbl,

elszórt zátonyokból, melyek között majdnem egyenletesen mély sekélytenger

terül el; ebben a tengerben agyagos és meszes üledékek képzdnek. Mi fog

most már történni, ha ez a terület oly mozgásba jön, melynek iránya a szi-

getek hosszanti tengelyével igen hegyes szöget zár be ?

Akármint vélekedünk is a törésnélküli gyrdésrl, annyi bizonyos, hogy

a deformációs munka minimuma éppen úgy érvényes nyomás alatt lev hegy-

ségrészekre, mint bármely rugalmas test alakváltozására. A feszültség mindig

a lehet legkisebb munka árán egyenlítdik ki. És most gondoljuk meg, hogy

mennyivel egyszerbb a törés és áttolódás az átdlt 'gyrdéshez képest ! Átdlt

redzés pusztán mechanikai okokból csak olyan plasztikus tömegben képzelhet

el, melyet a kitérésben vertikálisan ható erk akadályoznak. ' Ez a két föltétel

* Távolról sem akarom mondani, hogy szabályos, törés nélküli deformáció

valamely hegynyomásnak kitett terület legfelsbb rétegeiben nem lehetséges. Ahol
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megv'an akkor, ha a földkéreg gyrend részét oly tömegek borítják, melyek-

nek súlya túlhaladja a kzet nyomószilárdságát. Ez esetben minden további

nélkül elképzelhet a teljes szétrombolódás és átkristályosodás nélküli latens

plasticitas. Máskülönben lokális töréseknek s áttolódásoknak kellene történni,

ami mellett a közetkomplexumok a törési helyek között alig deformálódnak. "

A nyomás alatt nem álló mészhegységnek hiizó szilárdsága meg elenyész cse-

kély, pedig a gyrdés liúzó feszültséget kíván.

Lássuk most. hogyan áll ez a két feltétel a mi konkrét esetünkben. Ha
a mészk nyomószilárdságát közepesen löOO kgcm^, azaz 10,000 T/m^-nek

vesszük, iigy ez. 2'5 fajsúly mellett, egy 3500 m vastag hatalmas kó'zettestnek

felelne meg. Hogyan fejthetné ki ezt a terhelést meszes-agyagos parti kép-

zdmény ? Ez volna tehát az egyik föltétel. A másik elengedhetetlen föltétel a

gyrd tömegek mély fekvésére vonatkozik, tekintettel az erhatások lokalizá-

lására. Tekintsünk el az elméleti földfelület görbületétl és képzeljünk el egy

hegyvidéket hegygerincekkel, mélyedésekkel, árkokkal. A hegyvidék legmélyebb

pontja lefz a legmagasabb nivófelületet, amelyben még horizontális gyrerö
lehetséges. Ennél magasabban fekv ernek nem volna ellenállása. Pedig

minden nyomást kifejt test ellenállást kíván, amely ellenállásnak meglehets

mélyen kell feküdnie, úgy hogy azt a törekvését, hogy az erhatásnak engedjen,

az t fed tömegek súlya fogja fel (kompenzálja). A mi konkrét esetünkben :

Hegygerinc egy sekélytengerben, ellenállásul csak a tengeröböl (-ág) s egy

frissen rakódott, nem valami hatalmas, még alig megülepedett üledék. Én
azt hiszem, ez kevés.

Látjuk teliát, hogy a fekv redk képzdéséhez szükséges^^föltételek egyike

sem volt meg. Ers tektonikus zavarok mutathatók ki s az er, amely

ezeket okozta. keU. hogy mélyen feküdjék a tagozott s részben fiatal üledé-

kekkel fedett partvidék alatt. Keressük most ennek a mélyen fekv ernek
a hatását a rétegek fölépítésére a földfelület közelében. Intenzív gyrdés,
húzószilárdság liiányában nem lehetséges. Ehelyett azonban hosszanti törések,

melyek a nyomás irányára körülbelül merlegesek, s melyeket a régibb, már
meglev s más lefulású zavarodások irányukból eltérítenek. A nyomás tovább

hat, a hosszanti törések határolta rögöket kiemeli, úgy hogy a nyomás iránya

egyszer törések és eltolódások következtek be, ott a nyomás többe nem oszlik el

egyonleteseu, hanem alkalmazkodik a préselt test rugalmasságához. Megeshetik

tehát, hogy ez a nyomás helyenkint meghaladja a kzet rugalmassági határát, a

kzet pedig ezeken a helyeken a környezet miatt nem tud kitérni, úgy hogy ilyetén-

képen létrejönnek a deformáció feltételei. S ilyenkor aztán törés nélkül deformált

közeiteket találunk látszólag változatlan környezetben. Ilyen jelenségeket nemcsak
a Karszt-hogyséf,'l)eu ügyeltem meg, hanem különösen szépen a Kitzbuhlerhorn

vasas mészkökouglomerátuniain (Th'olJ, valamint a Maas-völgyben Ivoir mellett,

Belgiumban. Ezek a jelenségek azonban nincsenek befolyással az illet terület tek-

tonikai képére.

* Ahol a mész kövületeket tartalmazott, azok épek voltak, pedig ha a mészk
intenzív redzésnek lett volna alávetve, a kövületek a nyomás irányában kétség-

telenül eltorzulnak, ami sehol sem fordult el.
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felé dlnek. A törési felületen csúszás és összetöredezés következik be, mert az

uralkodó hegynyomás gyenge ahhoz, hogy sima törési felületeket adjon. A kzet

ersen repedezett s az egyes részek fogakként kapaszkodnak egymásba. (Másutt

alkalmam lesz még e törések és a Karszt morfológiája közötti szoros kapcso-

latról bvebben szólni.) A leülepedett fiatal márgák a hosszanti rögök közé

ékeldnek s összenyomódnak. Körülbelül ezek történhetnek mérsékelt mély-

ségben. Mi történik azonban a felületen? A hegyalakzatok kompromisszumai

a kzetszilárdságnak és a küls erknek. Ha ily térszíni alakulatokat iszapos

üledékek födnek be, akkor a küls tényezk kikapcsolódnak. Ha most már

ezeket a jól megtartott meredek partokat, zátonyokat és hegyvonulatokat valami

er kiemeli helyükbl, akkor feltétlenül jelentékeny egyensúlyi zavarok követ-

keznek be. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a krétamészk és az eocén, rész-

ben még iszapos, részben márgás üledékek különböz szilárdságúak. A márga

a diszlokáció idején még tabula rasa volt, többe -kevésbbé képlékeny, megrepe-

dezett ott, ahol nyomást szenvedett s ahol tehette, kitért a nyomás elöl.

A nyomás irányát a felület közelében számos tényez befolyásolja, még pedig

fként ott, ahol széles domborzati alakulatok vannak ; oly kaotikus települési

viszonyok tehát, amilyeneket a buccarii cementgyár fejtéseiben, továbbá Baka-

racnál, Driveniknél és Veglia szigetén látunk, igen könnyen érthetk. Azonban

kilátásunk van arra is, hogy nagy területeken szabályos településsel fogunk

találkozni, ott t. i., ahol a meredek felületi formák okozta zavarok elesnek,

tehát a hosszan elnyúló szigetek közötti vízszintes, széles mélyedésekben.

A hegyrögök meredek kiemelkedése azonban a mélyen fekv redözési

övek és a magasabb törési és eltolódási öv határán tömeghiányokat hozott

létre. Ennek következtében a megzavart tömegek az erhatás megszntével

lesülyedtek. Ezeknek a sülyedés következtében beállott vetdéseknek szüség-

képen egészen más képük van, mint a rendesen ferdén dülö torlódási vetdé-

seknek, mert keletkezésüknél fogva többé-kevésbbé függlegesek. Az els kate-

góriába tartozó töréseknél ugyanis tartós, nyugodt nyomás hatása érvényesül,

míg a második kategóriába tartozó törések arra vezethetk vissza, hogy a

kzettömegek a szilárdság leküzdésével saját súlyuknál fogva törnek le. Ebbe

a második kategóriába tartoznak alighanem az említett hosszúra nyúlt, majd-

nem egyenes lefutású, meredek sziklafalak. Mért olyan ritka a töréseknek ez

a faja az ersen gyrt hegységekben, pl. a Központi Alpesekben, míg a Karszt-

hegységre a Tschitschenbodentl kezdve egészen Dalmáciáig úgyszólván jellem-

zk ? Csakis azért, mert a Központi Alpesek ersen gyrtek. Aligha következett

volna ott be az az intenziv gyrdés, ha ezt a hegyláncot a legnagyobb hegy-

nyomás idején nem födte volna be hatalmas takarója az üledékeknek, melyek

maradványaival az E-i és D-i mészkalpesekben találkozunk. E hatalmas üledék-

réteg súlya nem engedte, hogy tömeghiányok álljanak be, iigy hogy a sülyedés

is elmaradt. Ezek a tömeghiányok s velük a sülyedéssel járó törések termé-

szetesen a hegynyomás okozta törésekkel körülbelül párhuzamosak. Hogy a

nyomás irányában fellép tömeghiányokat teliát a csapásirányra merleges

vetdések egész sorát vegyük fel — mint Vogl dr. úr kívánja — arra semmi
kényszerít okunk sincs.
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Dedukció útján ilyeténképen ugyanarra az eredményre jutottam, mely a

driveniki Várhegy els megpillantásánál egész önkéntelenül fölmerült bennem,

t, i. arra, hogy Buccari területén sem fekv redk, sem ketts redk nincse-

nek, hanem hogy itt egyszer törésekkel, áttolódásokkal és feltorlódásokkal

van dolgunk, melyek azonban ott, ahol a márga lerakódása és a feltorlódás

idején már meglev hegyalakulatokon haladtak át, az eredetileg réteges töme-

gek zrzavaros összetöredezését vonták maguk után. A valóságban ezen a kör-

nyéken a hosszanti völgy három mészktorlaszának egyikén sem tápunk biztos

dléseket, épp oly kevéssé, mint Farasina vidékén, dacára annak, hogy bejárá-

sainknál éppen a dlés- és csapásirányok kimutatására fordítottuk elssorban

figyelmünket. Még egy tényt szeretnék különösen hangoztatni, hogy a Fiume

—

Növi hosszanti völgy feltorlódási folyamatának folytonosságát kellen megvilá-

gítsam s hogy bizonyítsam, hogy ez a folyamat egészen közel a felü-

lethez, nem pedig nyomás alatt a mélységben követke-
zett be. Carlopago mellett egy teknben 40 m tengerfölötti magasságban

szürke, szenes márgákat találtam, melyek tengeri kövületeket tartalmaznak s

a levegn szétesnek. Ezeket a márgákat sekély kutatóakna tárta fel. (E képzd-

ménybl néhány kövület most a m. kir. Földtani Intézetben van.) Jablanac

mellett és a Drága völgyében ugyanebben a magasságban vasas breccsák mu-

tatkoznak, melyek teljesen hasonlók a driveniki és buccarii breccsiákhoz, kb

10°-kal a tenger felé dlnek és parti képzdményeknek tekintendk. E márgák

és breccsiák tehát aránylag fiatal tengeri képzdmények. Míg az idsebb, agya-

gos és meszes üledékek a feltorlódási és préselési folyamatban még résztvettek,

addig a magasabb szintekben a leülepedés zavartalanul folytatódott, miközben

az egész terület lassan kiemelkedett a tengerbl. Ha a tengerbl kiemelkedett

márgás képzdmények nagyrószót nem mosta volna le az erózió és denudáeió,

akkor lassú átmenetet tapasztalhatnánk a legfiatalabb képzdmények vízszintes

és a régibb lerakódások meredek, st függleges települése között. Az eocén

márgák keskeny, beékelt foltját találjuk egyébként a horvát felföld belsejében

is, még pedig Bunictól ÉK-re, egy szurdokszerií völgyben. A márgasávot itt

is, igaz. hogy átlós irányban, krétagerinc keresztezi. A krétamészkö a márga-

sáv mindkét oldalán DDNy felé dl 45—55°-os szög alatt. A települési viszo-

nyok tehát világosan mutatják a fiume—novii völgy fentebb vázolt keletkezési

történetét.

Eöviden összefoglalva a fentieket, elssorban hangoztatni kívánom, hogy

ezek egyelre csak személyes, bár szorgos megfigyelésen alapuló nézeteim. Már
az els karsztbeli vándorlásaim alkalmával. 1909 tavaszán beláttam, hogy a

Központi Alpesek tektonikájáról való ismereteimet a Karszt-hegység szerkeze-

tére nem alkalmazhatom. Még sokkal gyanakvóbb lettem, mikor a « service

géologiquei) mintaszer térképei nyomán a belga Ardenneket jártam be. Most
már a következket állítom : a közösen bejárt terület összes diszlokációi a föld

felszínén fekv tömegekben mentek végbe, minélfogva átdölt redkrl, fleg

azonban ketts redkrl szó sem lehet. Ennek ellene szól úgy a megvizsgált

feltárások szerkezete, mint a szilárdságelméleti megfontolás is. A tektonikai

megfejtés csakis a következ tényezkkel számolhat : törés, a rögök feltorló-
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dása, lesülyeclése és diszkordanczia az ö összes kísér jelenségeivel, különös

tekintettel a feltorlódás idején fennállott hegyrajzi -viszonyokra. Szükséges egyes

jól feltárt pontok alapos tanulmánya. E beható vizsgálatok alapján pontosan

meg fogunk ismerkedni a Karszt tektonikájának jellemz vonásaival s fel fogjuk

ismerni, hogy geológiai szelvények szerkesztésénél és a földtani térképezés

magyarázatánál mely föltevések engedhetk meg és melyek nem. Elssorban

azonban azt hiszem, hogy oly zrzavaros település pontokat, mint a driveniki

Várhegy és a buccarii márgabánya, különös gonddal kell térképezni.

A föntebbiekkel kapcsolatban bátor leszek néhány szót szólni a dolinák

képzdésérl is, mivel ezt a tárgyat is érintettük, amikor Hreljin felöl átszeltük

a Karsztplatót. En ugyanis a szelid lejtj Karsztvölgy és a dolina között

semmi elvi különbséget nem látok, utóbbinál a völgyvonal egyszeren csak egy

mélységi pontban koncentrálódik. Tekintettel a mészk átereszt voltára, ez

lehetséges és nem nagyon csodálatos. Ellenben rejtélyesnek tnt fel eddig a

dolina és a völgy, valamint hosszúra nyúlt gerincek lejtinek keletkezése, ha
tekintetbe vesszük a mészk sajátságait. Ügy a zutalokvai uvala dolináinál,

mint számos mészklánc oldalán nagyon állandónak találtam a maximális

lejtési szöget. Ennek igazolására szolgáljanak a következ adatok :

Senjsko Bilo
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OAÁL ISTVÁN DR. ,,ÚJABB ADATOK A CkMYLEk BANATICA (PARTSCH) R. M. PLEISZTOCÉNKORI

ELTERJEDÉSÉHEZ" CÍM KÖZLEMÉNY URSUS SPELílüS BLB. MANCSÁRA VONATKOZÓLAG.

Irta : Téglás Gábor.

Gaál István dr. tanár úr a Földtani Közlöny 1910. évfolyama 3—4.

füzetének 168. lapján a liunyadmegyei Gyertyámos mellett mvelt kbányából

elkerült pleisztocén emlöscsontok között egy medvemancsról is megemlékezik.

Nehogy az irodalomban sokáig kísérthessen ez a lelet, amely egy kfaragó-

mester bemondásán alapszik, kötelességemnek ismerem annak mibenlétérl

úgy az írót, mint a Földtani Közlöny olvasóit felvilágosítani.

BuDiNSZKY Károly bányamester, akitl Gaál I. közleménye tárgyait sze-

rezte, az értékes leletek beszolgáltatásakor él szóval referált arról az ÍVsíts

spelceiis L. lábfejrl is, amelyet az újabb leletek eltt hat esztendvel nyolc

koronáért a Uunyadmegyei Történelmi Régészeti Társulat akkori múzeum-

igazgatójának állítólag beszolgáltatott. Minthogy 1903-ig éu valék az a bizonyos

múzeumigazgató s ennek az esztendnek egyik tavaszi vasárnapján, mikor épen

igazgatói irodámban foglalatoskodtam, egy bánpataki bányász, Ágh József

reáliskolai pedellus által egy csomó mésztufa- és cseppköképzödménnyel ked-

veskedett, habár els tekintetre fölismertem a kollekció értéktelenségét és az

akkori emberi kéznek jelzett friss cseppkcsaposodásokat mégis elfogadva.

az általam nem ismert bányász érdekldése fokozásául pár korona jutalmat

küldtem ki neki. Az egész gyjteményt azonban azon melegében az ablakom

alatt díszlett virágágyak szególyzetébe szórattam szét.

Gaál dr. úrnak, aki akkor már tanár vala Déván, nem is szóltam a

dologi'ól, eszembe sem jutván, hogy a cseppköalakulás még Ursris spelceus Blb.

manccsá nöhesse ki magát, s ilyen kérdésekben illetékesnek alig tekinthet

jámbor bányászunk bbeszédségére támaszkodva, még veszteség gyanánt rekla-

málhassa valaki ezeket a nagyon közönséges cseppkövesedéseket.

Hogy azonban a közönség fantáziája még mveltebb köreinkben is bven
terem ilyen múzeumi raritásokat, arra nézve Gaál dr. úr a kezelésében lev

iskolai szertárban is tanulságos példákat találhat. Egyik példánk mindjárt az az

Elcjihdii jiniiiigcniit.t zápfog, amelyet a Buda Ádám és Károly által 1866 táján

Szti'igyszacsalon kiásott állat maradványaiból sikerült a reáliskolának 1873-ban

egy dévai ügyvédtl megszereznem. A zápfog pár lemeze leválván, a széls lemez

újszer formát mutatott ; s a derék ügyvédet sehogy sem sikerült afell meg-

gyzni, hogy nem kövesedett gyermekkézzel ajándékozta meg az iskolát. St
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minthogy az akkor meg a kezdet nehézségeivel küzd iskola az ügyvéd jó-

indulatának társadalmilag is nagy hasznát látta, valahányszor a buzgó ügyvéd

hítogatásával szerencséltette az iskolát, avagy idegeneket vezetett oda, magiink

sem mulaszthattuk el a jó viszonyt a megkövesedett csoda felmutatásával

élesztgetni. így szerejjelt évekig megkövesedett bárányfejként egy

sajátságosan erezett mészkonkréció is, amelyet a Pujjal átellenben emelked
Magura oldalán találtak ; s minthogy az adományozó fszolgabíró gyakori láto-

gatása alkalmával el nem mulasztotta ezt a csodát külön is megbámultatni, az

tekintélyével szembehelyezkedni pedig nem lett volna tanácsos, ott, ahol

a Sarmisegethusa legbecsesebb emlékei közé tartozó ásatási eredményeinktl

is képes vala egy ersköd csoport a rómaiságot szavazattöbbséggel megtagadni

abból az egyszer okból, mert alig ásónyomnyira és nem méteres mélységben

akadtunk azokra. Puszta bemondásra tehát még magasabb képzettség embe-

reknél sem szabad tudományos következtetést építeni s ha az értelmesen el-

adott néphiedelmeket követnk, úgy a kisbányai bányászok által oltárnak tar-

tott cseppkövesedést is valóságnak kellene elfogadnunk s Máda—Erdöfalva, vagy

Glód—Felsboj közt és Zámon alul Szelcsovánál a hegyeken átnyúló barlang-

folyosókat kellene beiktatnunk az irodalomba, mert azokat az illet vidék apraja-

nagyja ilyenekül diktálja be minden tudakozódó idegennek.

A medvemancsféle kövesedésekkel is ilyen óvatosságra vagyunk köte-

lezve, miután ilyeneket egyáltalán nem produkál a természet s az oncsászai

barlangból Kolozsvárott s a Sloupebarlangból Bécsben szemlélhet barlangi

medve csontvázak alkatrészeit sem egymás mellett találták, hanem a víz-

hordaléktól szétszórt és nagyon is különböz példányok darabjaiból s ugyan-

csak lényeges pótlásokkal állították össze.

A bánpataki Ursvs spekeus L. mancsa felett tehát ajánlatos egyszeren

napirendre térni, miután ilyenek tényleg még nem mutatkoztak sehol.

Kelt Budapesten. 1911 július hó 17-én.

ÚJABB ÖSLÉNYTANf ADALÉKOK A TISZAHÁTRÓL

S DUNÁNTÚLRÓL,

Irta : Téglás Gábob dr.

Az Alföld Ördögárkát és római sáncait, valamint a rómaiak
dunántúli u t a i t buvárolgatva, több helyen alkalmam volt
olyan slénytani leleteket megfigyelni, amelyek a szakembe-

reknek alig esnek útjába, s így kétszeres figyelmet érdemelnek. Ezeket kívá-

nom az alábbiakban összefoglalni.

I. A jásznagykunsz'olnokmegyei Tiszaug déli részén, a
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Tisziinak a kecskeméti Szikra nev határrészébe ütköz fordulójánál kialakult

örvénye a partomlásokból kiliulló ösállatcsontok valóságos gyjtömedencéje.

Télen a csontok egy része a felszínre kerül jégtáblákkal úszik, tovább vagy

a halászok fenékvethálójával emeldik ki. Pázmány Andeás, a helység derék

jegyzje, a régiségekkel együtt az sállatcsontokat is gondjai alá szokta venni,

úgy hogy Halaváts Gyula már egy ízben jó aratást tehetett vala. Az én régé-

szeti látogatásom alkalmával 1905 augusztus 14-én a következket jegyezhetem

föl : 1. CervKS megaceros Hartm. agancstöredékei ; 2. Cervus elaphus L. kopo-

nyája és agancsdarabjai; 3. Elephas iirimitjrnms zápfogai; 4. Bison prisciis

Brj. koponyája szarvakkal.

Ugyanabból a szikrai örvénybl került ki az a gyönyör Cervus megace-

ros Hartm. koponyás agancspár, amelyet Keszlerffy János, a tiszaughi Rákóczi-

kastély jelenlegi tulajdonosa volt szíves -megmutatni. Az 1900 tavaszán vontatta

ki egy halász a súlyos zsákmányt, amely azonban hálóját szétrongálván, ottlion

nem bírta egyébként kárpótolni magát, minthogy a hatalmas agancsokon

kezdte tzgyújtóját aprítgatni. Amire Keszleefpy úr tudomást szerezhetett a

leletrl, az egyik agancs a koponyájával együtt majdnem tönkrement. Most

tehát csak az agancsövek tövközét mérhettük le : 0-23 m. Az ép agancs hossza

1'65 m. A szembogtól 0'43 m távolra ágazik ki. A második kiágazás 0-3 m-re

következik. A rózsat kerülete 0-3 m. A másik csonka agancs még nagyobb,

mert rózsatje 0'37 m kerületet mutat s els ága a rózsattl 0"48 m-re követ-

kezik. Ha az oktalan halászmester el nem rongálja, iigy a kolozsvári egyetem

és az erdélyi múzeumnak Koch Antal által megszerzett híres osobánkai pél-

dánya mellé áUíthatuók.

H. Cseng r á d. Az állami polgári fiúiskola Csongrádon meglep gyüj -

teméuuyel rendelkezik. A felesszámú régiséggel együtt az slénytani leletek

túlnyomó részben Farkas Sándor gyógyszerész buzgalmát dicsérik. A leletek a

Tisza szabályozásánál Csongrádtól Szegvárig kerültek el. 1905 augusztusában

a következket jegyeztem föl : 1. Cervus megaceros Hartm. szép agancstöre-

déke ; 2. Cervus elaphus L. agancsdarabjai, állkapocstöredékei és végtagrész-

letei ; 3. Bos priimi/rnins koponyarészletei ; 4. Sus scrofa vaddisznókoponya

agyar- és állkapocstöredékei.

ni. Eger. Barthalus Gyula székesegyházi kanonok évek óta nagy szor-

galommal gyjti a Mátra s Bükk régiségeivel a Fels-Tisza, a Sajó, Hernád

s Bodrog-torkolat slénytani leleteit is. Csinos gyjteményébl a következket

említem föl: 1. Bos primigenius koponya a Bodrogból. .Jobbfelli szarva ép,

balfelli félig törött. 2. Elephas priiingenins L. agyartöredéke a havasi Kis-

köre határában a Tiszából. 3. Rhinoceros tichorhinus Cuv. koponyarészlete

fogazatos állkapoccsal a Tiszából. 4. Bos priscus koponya az érseki miizeumban

a Tiszából. 5. Elephas priiuigenius L. zápfogak a Tiszából.

IV. A pest megyei Túra ÉK-i szélén Hajdú István a báró ScHOsa-

BERGEB-féle uradalom akkori tevékeny intézje, aki most a kalocsai érsekség hajósi

uradalmában mködik, a Galga-völgy kiöntésébl berendezett tógazdaság föld-

munkálatainál a löszben egy fiatal Ursus spelceus Blm. agyarát találta.

Y. Újpesten az erzsébet-utcai áll. elemi fiúiskola igazgatója: Laucsek
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GíULA tanítványai valamelyikétl egy középkori Elephas primigeniuif L. záp-

fogát kapta 1910-ben az iskolának ajándékba.

YI. Avasmegyei Bögöte alig 20 kilométernyire van B a 1 1 a v á r

amaz agyagtelepétl, amely a pannóniai emelet állatvilágának olyan

gazdag tárháza, mint a németországi Eppelsheim és a görögországi Pikermi.

Onnét kerültek el tudniillik a múlt század derekán a Dinolherium, Rliinoce-

ros, Antilope, Hipparion fajtáival ezek ellenségeinek : a Machuirodus cultridens

és a Hycena hypparioiium csontjai a bécsi császári múzeumba. Bögötén
kívül két kilométernyire, Hobváth Miklós birtokán, a M u z 1 a i szlhegyi'e

vezet dülút mentén 1904-ben 5 m mélyen a lehordott kavics alatt eltnt

kékes agyagba ágyazva a Bhinoceros üchorhinus alsó állkapcsára bukkantak

a munkások. A nép szokásos hiszékenysége még ebben is kincset gyanítván,

mire Horváth Miklós odaérkezett, akkorára már szét is zúzták az értékes

leletet, úgy hogy Káepáti Kelemen, a Vasmegyei Múzeum lelkes igazgatója, aki

HoRV.ÍTH értesítése következtében kisietett, már csak lenyomatát láthatta. Mé-

rése szerint 1 m hosszú vala az. Kárpáti Kelemen amit összeszedhetett, azt a

Vasmegyei Múzeumba, Szombathelyre szállította. Egy fogrészlete Molnáeffy

Géza fszolgabíróhoz került Vasvárra s egy töredéket Horváth Miklós tartott

meg emlékül.

Vn. A vasmegyei Ságon, a kiscelli MÁV. állomásáról jól látható

ságh-hegyalji község határában Bajcsi Ádám uradalmi intéz egy Rliinoceros

ticfiorchinus állkapoestöredéket talált. Ennek egy szép zápfogát 1910 júliusában

Horváth Miklós kíséretében a veszprémmegyei Kagykámondon Magyar Károlí

országgyíilési képviselnél láthattam.

Egyelre ennyivel járulhatok hozzá én is a Duna-Tisza medencéjének

slénytani adattárához.

Budapesten, 1911 július hó Iti-án.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁliSüLAT PÜNKÖSDI

KIRÁNDULÁSA A BALATON KÖRNYÉKÉHE,

Ismerteti : Schréter Zoltán dr.

— Az .56— ."iiS. álirával. —

A Magyarhoni Földtani Társulat az 1911 június hó 4-tl 7-ig terjed

idben igeu jól sikerült földtani kirándulást rendezett, amelyen a résztvevk

érdekldését a legérdekesebb földtani objektumok és jelenségek egész sorozata

kötötte le úgyszólván állandóan. A kirándulást Lóczy Lajos dr., a m. kir.

Földtani Intézet igazgatója, a Balaton vidékének alapos ismerje vezette s így

a kirándulás állandó érdekessége mellett egyszersmind fölöttébb tanulságossá

is vált.
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A kiriinduláson résztvettek : Schatarzik Ferenc dr. eluök, Szontágh

Tamás dr. alelnök, Palkovics József ny. altábornagy, Lóczr Lajos dr , a m.

kir. Földtani Intézet igazgatójn, Pálfy Mór dr. és Treitz Péter m. kir. f-

geológusok, Papp Károly dr. m. kir. osztálygeológus, a Földtani Társulat ftitkára.

ZsiGMONDY Árpád bányaffelügyel, László Gábor dr.. Maros Imre és Schkétek

Zoltán dr. ra. kir. geológusok, Vendl Aladár megyetemi tanársegéd.

A kiránduló társaság 4-én reggel érkezett Alsóörsre. Sajnos, ekkorra

megeredt az es, amely azután egész nap állhatatos kísérnk maradt. Az alsó-

örsi állomáson konstatáltuk a vidék legrégibb kzetének, a paleozoos korú

Pálfy, Lóczy, Tagányi, Maros, Palkovics, Szontagli, László, Schréter, Papp, Vendl.

öG. ábra. A balatoni kirándulásra induló geológusok. (Treitz Péter fényképe.)

fillitnek kibukkanását, amely feljebb Alsóörs községig terjed a szántóföldek

altalajában. Az útmenti vízmosásban azután szálban föltárva is észleltük az

ersen gyrt f i 1 1 i t et, amely változó s többnyire meredek dülésü, de a

fráncolódás tengelye a NyDNy—KEK-i irányban állapítható meg. A f i 1 1 i t

közé vékonyabb kvarcerek és porfiroidok települnek helyenkint.

Ez a kristályos palafolt azért is érdekes, mivel itt (s ezenkívül a Bakony-

ban csak még egy-két ponton) annak az si kristályos palahegységnek egy kis

fönnakadt röge bukkan napfényre, amely a korábbi, mediterrán eltti idben
a mai Balaton helyén s attól délre liúzódott. A balatonvidéki fúrásokból isme-

retessé vált, hogy a fiatal harmadkori rétegek takarója alatt közvetlenül a

kristályos pala alaphegység következik. így Balatonföldváron a pannóniai (pon-
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tusi), szarmata, fels és alsó mediterrán emeletek rétegcsoportja alatt, Siófokon

a pannóniai (pontusi) rétegek alatt ütötte meg a fúró a fillitet. A régebbi

irodalom nem szól még a kristályos palának a Bakonyban való elfordulásáról,

Alsóörsön észleltük, hogy a f i 1 1 i t lenyesett fölszínére a pannóniai
(pontusi) emelet rétegei (agyag és kavics) települtek horizontálisan.

Alsóörsrl észak felé menve, csakhamar rájutottunk a perm szisz-

témabeli vörös homokkövekre és konglomerátumokra. Ezek

típusos terresztríkus képzdmények. Gyéren fordulnak benne el szárazföldi

növények maradványai, jellemzk azonkívül a konglomerátumokra az azokban

elforduló kvarcporfírkavícsok. Ez a rétegcsoport közvetlenül a

f i 1 1 i t fölött következik némi rétegzetí díszkordanciával s Alsóörsnél igen

bviz forrás fakad belle, amely forrásnak vízfogó rétege a f í 1 1 i t. A réteg-

dlés keleti, kb. 45°, majd északabbra változik a díílés, amennyiben nyugati

25°-os dlést mérhetünk rajta. A homokk számos ENy—DK-i és erre mer-
leges töréssel, úgy látszik, ersen át van szeldelve. A homokknek keményebb,

szilárdabb rétegeit észak felé egy nagy kbányában fejtik s anyagát elnyösen

felhasználják lépcsfokoknak s egyéb tárgyak faragására.

Innét Felsöörs felé haladva, rájutottunk a triász szisztéma
alsó s e i z i név alatt ismeretes rétegcsoportjaira, amelyek utunk mentén

azonban kevésbbé jól voltak feltárva. Igen jó feltáráshoz jutottunk azon-

ban Eelsörs északnyugati végén, ahol az alsó triász werfeni pala
komplexusába tartozó középs campilli márgákat volt alkalmunk

tanulmányozni. Bven gyjtöttünk itt Tiroliteseket, Natiria costatat, Ger-

viUeiat stb. A margákon NyÉNy-i 25—30°-os dlést észleltünk. Majd

nyugat felé tartottunk, átszeltük a wengeni és a felsörsi Forráshegy

klasszikus kagylós ipen-buchensteini rétegeket és a tridentinusz-meszet fel-

táró pontján megláttuk ezeknek egymásutánságát ; majd átszeltük a triden-

tinusz zóna lágy, világosszürke padjait és ennek a füredi mészkövet helyettesít

dolomitos fedjét, amely ÉNy-ra 30°-nyira dl és a fdolomitba megy

át. Odébb haladva, átmentünk a cassiani raibli rétegek területén,

majd a fels triaszbeli fdolomithoz jutottunk. Azután Csopak

felé haladva, a Trachycerus Aon tartalmú mészköveket, az e s t h e r i á s m á r-

gákats a fdolomitot érintettük, végül Csopak mellett újból ráakad-

tunk a canipilei. Twolitest és Natiria costatat tartalmazó alsó triaszrétegekre.

Ezután a vasúti vonal mentén Balatonfüredre mentünk, amely útvona-

lunkon megtekintettünk a csopaki Bene-düln a p e rm képzdményekben

látható szép kis vetdéseket, amiket a vasúti bevágás tárt föl. Egy helyütt ész-

leltük a perm rétegei közé települt vékony széncsíkot, más ponton pedig

kétségkívül régi hévforrások tevékenységének eredménye gyanánt kvarc-
kristálykákat (bipirarnisok) találtunk a kaolinosodott arkózás homok-

kben, amiket a vasútépítés alkalmával Lóczy Lajos fedezett volt föl.

A második nap Balatonfüredrl Aszófre utaztunk. Itt mindenekeltt a

vasúti állomás mellett észleltünk érdekes geológiai viszonyokat. Tudniillik a

horizontálisan fekv pannóniai (pontusi) rétegek fölött egész szabály-

talanul, kétségkívül egy régi eróziós térszínnek megfelelleg, kavics terül el
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1—2 m vastagságban. A kavicsok anyaga fképen a Bakonyból származó

mezozoikus mészk és dolomit, tehát egy innét lenyúlt pleisztocénkori
törmelékkúppal van dolgunk. Ez a kavics Tihany felé vastagszik. Lóczy L.

fölemlítette, hogy ott, ahol ezek a pleisztocén kavics törmelékkúpok az

alaphegység lábánál lev lágy pannóniai rétegekre rátelepszenek, ott azokat

megkímélte az erózió. Ugyanez az eset áll a bazalttufára és bazaltra
vonatkozólag is. Mindenütt, ahol ezek az utóbbiak jelen vannak (Tihany, Ba-

dacsony, Szentgyörgy) megvédték az alattuk lev pannóniai (pontusi) réteg-

csoport magasabb rétegeit az elhordatástól, ellenben egyebütt többé-kevésbbé

áldozatul esett ez a rétegcsoport az eróziónak.

•")7. ábra. Kavicsterrasz az aszóföi állomásnál. (Treitz 1'étbr fölvétele).

Tihanyra menve, a félsziget nyakán fekete réti agyagot észlel-

tünk. Igen érdekes a küls tavat lecsapoló, a 18-ik század végén a sziklába

vágott mesterséges árok, amely nagyobbrészt a bazalttufába van bemé-

lyesztve. Az árok közelében sok, a Bakony kzeteivel azonos mészk- és dolomit-

kavics fordul el, amelyek eredetérl a vélemények eltérk voltak. A kirán-

dulás egyes résztvevi olyan módon származtatták, hogy az nem volna egyéb,

mint az imént leírt, a Bakonyból lenyúló törmelékkúp egy foszlánya, amelyre

a bazalttufa rátelepült volna; tehát a bazalttufának s a bazalt-
nak kitörése egészen fiatal korban, a pleisztocénben történt volna.

Mások szerint a kavicsokat mesterségesen hordták oda, mivel a bazalt-
tufának közvetlen rátelepülóse nem látható világosan. Ismét mások szerint
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az erupció alkalmával a bazalttufa ragadta volna föl ezeket a kavicsokat

a szálban lev rétegekbl a mélységbl magával.

Majd az apátsági templom felé haladva, az út mentén a változatos szer-

kezet bazalttufát és brecsát vizsgáltuk, amelyben zárványként

elfordulnak : fiUit, kristályos mészk és szarmata mészk darabjai. A tufa-

rétegek közé települve, coccolithos szerkezet bazaltlávát ismételten ész-

leltünk. A bazalt nak eme több ponton való elfordulásából arra következ-

tethetünk, hogy számos kisebb vulkáni kitörés volt a szigeten. A tihanyi

bazalttufa fölfelé átmegy helyenkint, nevezetesen a kolostor közelében,

meszes-kovás üledékbe, ami már inkább a hévforrások tevékenységé-

nek eredményéül tekintend. Fölötte Teeitz Péter típusos r e n z i n á t talált,

mint mállási terméket. Az apátsági templom közelében pedig alkalmunk volt

gyönyörködni a régi hévforrások, valószínleg geizirek pompás lerakódásaiban,

a nagy pittoreszk sziklákat alkotó szivacsos-likacsos kovás üledékekben,
amely posztvulkánikus tünemények valóban párjukat ritkítják.

Ezután a kolostor mögött leereszkedtünk a Balaton partjára, ahol a

bazalttufa alatt lev pannóniai (pontusi) agyag ból a « kecske-

körmök» LóczTtól fölfedezett lelhelyérl gyjtöttünk kövületeket. A tihanyi

gyerekek az ebbl kimosott, a balatonparti hullám verésétl koptatott kagylókat

ássák a törmelékbl, mert ezeknek a lekoptatott Congeria imgula caprae

kagylóknak van kecskeköröm alakjuk.

Végül visszamentünk Aszóföre, ahonnét Badacsony állomásra utaztunk.

Innét még aznap délután folyamán megmásztak a Badacsony bazaltplató-
ját. Ez utunk alkalmával mindazokat a morfológiai jelenségeket észlelhettük,

amiket már Hofmann Károly leírt a balatonvidéki bazaltokról szóló munkájá-

ban. Mindenekeltt tapasztaltuk, hogy a hegy oldalának alsó lankás lejtje a

pannóniai (pontusi) emelet homok- és agyagrétegeibl van fölépülve,

amely a szlknek voltaképeni talaját szolgáltatja. E fölött fekszik a bazalt-
takaró, amely minden oldah-ól roppant meredek, néhol függélyes falakkal,

illetleg szabályosan sorakozó oszlopokkal határolódik. Teteje egészen sík

;

helyenkint csekély mennyiség fehér kvarchomok van jelen a bazalt
fölött, ami kétségkívül aluh'ól, a pannóniai rétegekbl fölfujt homoknak

minsítend. Északkelet felé, ahol az erózió leginkább megtámadhatta a

bazalt ot s a mállás is legenergikusabban történt, nyitott kapuszer völgy

van, amelynek pompás sziklái ekagadó tájképet nyújtanak. Tökéletesen ugyanez

észlelhet a késbb fölemlítend Szentgyörgy-hegyen is. A hegytetn álló

kereszt mellett jól észleltük a bazalt kokkolithos szerkezetét, ami a bazalt-

láva tömegében itt több ponton is mutatkozik.

A következ napon vonaton Gulács állomásig mentünk, majd innét

gyalog a vasúti töltés mentén északnak, ahol a múlt években létesített buda-

pest—tapolczai vasút építésekor mélyesztett anyaggödröket vettük vizsgálat alá.

Azt észlelhettük, hogy a vékony alluviális takaró alatt mindjárt a pannó-
niai (pontusi) emelet rétegei következnek és pedig konglomerátumok

alakjában. Ha a közeli környéket is tekintetbe vesszük, úgy világossá válik,

hogy itt a pannóniai (pontusi) emelet legalsóbb (fekvbb) rétegeivel
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van dolgunk, amelyek a környéken közvetlenül a szarmáciai emelet
mészköveire telepszenek. A durva kvarckavicsból összetevdött kzet anyagát

csakis az alsó, illetleg a fels mediterrán emelet átmosott kavi-

csainak minsíthetjük, tehát egykori törmelékkúp jelleg üledéknek tekinthet-

jük. Egyébünnét, pl. közvetlenül kristályos pala alaphegységböl nem szármáz-

^^Br^. '
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súi-olva ; uéliol jól kivehet éles kavicsokká (dreikanterekké)is

csiszolódtak egyes darabjai. Kétségkívül ezekben a nyomokban a p 1 e i s z t o-

c é n-korbeli (esetleg még a levantei emeletbe visszanyúló) sivatagos,

va^y legalább is pusztai jelleg klímának, a szelek uralmának nyomait, bizo-

nyítékait kell látnunk. Ismeretes, hogy a Dunántúl sok helyén, legközelebb

pl. Tapolcza környékén a szarmáciai mészköplató fölött rendkíviil nagy

számban lehet típusos, ugyanilyenkorú éles kavicsokat lelni.

A Szentgyörgy-hegy tövében a pannóniai emelet rétegeibe mé-

lyeszteti téglagyárat volt alkalmunk megtekinteni. A Szentgyörgy-hegy oldalán

fölfelé ép úgy, mint a Badacsonyon váltakozva pannóniai agyag és

homok telepszik, amely helyenkint vörhenyes, uyirokszer agyaggal s feljebb

bazalttörmelókes barna agyaggal vau borítva. Fölérve a bazaltplató tövébe,

alkalmunk volt ennek a tájképi szépségeiben is gyönyörködni. Itt is megvan

a Badacsonynál már leírt «kkapu». A hatalmas oszlopok, amelyek eredetileg

5 7-szögletesek voltak, az idk folyamán a máUás következtében lassanként

legömbölyödtek, elvesztették éleiket. Az oszlopok ezenkívül horizontális elválási

lapokkal is tagozva vannak. Érdekes jelenség, hogy a horizontális elválási

lapok mentén néha mázsányi oszlopdarabok eltolódást mutatnak. Lóczt igaz-

gató úr szerint ennek oka az oszlopok közé beszivárgott víz meg-

fagyásában keresend, amely kiterjedésével az egész oszloprészt odébb

mozdította. A tetn alkalmunk volt a likacsos, salakos bazaltot is

konstatálni, amely valószínleg a legfiatalabb, gázban bvelked erupciói termék

volt. A hegy délnyugati részén Lóczt L. igazgató úr egy régebbi c a 1 d e r á t

lát, amelynek peremén (keleten) tört föl egy fiatalabb eruptivus tömeg. Igen

érdekes a bazalttufa és breccsia elhelyezdése is; tudniillik a Szent-

györgy-hegynek (valamint a többi bazalthegyeinknek is) uralkodólag a déli-

délkeleti részén találjuk a tufát és breccsia t. Ennek a körülménynek

magyarázatát Lóczr L. abban látja, hogy a vulkánok kitörésekor, teliát a

pannóniai (pontusi) emelet végén, illetleg a levantei emelet-

ben is az északi, északnyugati szelek uralkodtak, amelyek a hamuhuUást dél-

kelet felé terelték. A Szentgyörgy-hegyen lév bazalttufából pompás

bombákat gyjtöttünk, amelyek típusos alakjukra nézve vetekednek a Vesuvioról

származókkal.

Innét átmentünk még Szigliget régi várromkoronázta ormára. Ez nyugati,

45°-os dülés bazaltbreccsiából és tufából, részben p a 1 a g o-

nitos tufából van fölépülve, amelyen egy bazalttelér is keresztül-

hatol. Szigligetrl Badacsonyba mentünk vissza, ahonnét még aznap Buda-

pestre utaztunk.

Ismertetésem befejezésével el nem mulaszthatom úgy a magam, mint a

kirándulásban résztvev társaim nevében is szinte köszönetet mondani Lóczr

Lajos dr. egyetemi tanár úrnak, társulatunk választmányi tagjának, a tanul-

ságos kirándulás vezetéseért, valamint Semsey Andob dr. úr ö méltóságának,

társulatunk tiszteletbeli tagjának azért, hogy a kirándulás költségeinek fedezé-

séhez hozzájárulni szíveskedett.

Kelt Stájerlakon, 1911 július hó 14-én.
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A Magyar Földrajzi Tái'saság vándorgylése.

A Magyar Földrajzi Társaság idei vándorgylését, immáron ötödizbeu a

kies vidékü Ungvárott szept. 16— 18-ika között tartotta Lóczy Lajos dr. egye-

temi tanára, a m. k. Földtani Intézet igazgatója elnöklésével.

A vándorgylés résztvevó'i az Ungmrgi/ei Közmivelödési Egyesület ven-

dégei voltak, amely szerény eszközeivel máris nagy kulturmunkát végzett a

magyarosítás terén. Az egyesület buzgó alelnöke. Hidasi Sándor tanfelügyel

és FiNCicKY Mihály polgármester küldöttséggel várta a vasútnál a Földrajzi

Társaság tagjait, a kiknek nevében Havass Rezs alelnök mondott köszönetet.

A szombati nap a város nevezetességeinek megtekintésével telt el. Megnézték

az árpádkori várat, a hol Szabó Simon teológiai vicerektor kalauzolta a vendé-

geket. Elmentek Bémbb László báró, volt nagyváradi római katolikus püspök

emléktáblájához, aki törhetetlen magyarságáért az abszolutizmus idején több

évi börtönt ült, a hol megvakult. Az emléktábla azt a házat díszíti, ahol a

vak pü.spök élete végét töltötte. Azután az új gimnázium került sorra, mely

eltt SzAMOVOLSZKY Ödön szobrászmüvész kitnen sikerült Dayka Gábob-

szobra áll.

Azután levonult az egész társaság a gimnázium pincéjébe, ahol a mo-
dem tudományos megfigyelés nevezetes eszköze mködik : a földrengést jelz

készülék, melyrl Lóczy Lajos elnök, a Földtani Intézet igazgatója kijelen-

tette, hogy az egész országban a legpontosabban mutatta a kecskeméti föld-

rengés grafikus képét. A kényes és nagy szakértelmet kivánó mszert Gttlovics

Tivadar gimnáziumi tanár kezeli, és pedig amint az eddigi eredmények iga-

zolják, megbízható hozzáértéssel.

A vasárnap eseményeinek gerince a nagygylés volt, mely a vármegye-

ház nagytermében folyt le. Lóczy Lajos elnöki megnyitójában vázolta a társa-

-3ág ezidei mködését, különösen a balatoni kutatást, amelynek fölszabaduló

költségét az alföldi kutatás munkájára fogják fordítani.

Azután a vendéglátó Ungmegyei Közmveldési Egyesület nevében Hidasi

Sándor alelnök, a vármegye nevében Lörinczy Jen alispán, a város nevében

pedig Berzeviczy István rendrkapitány üdvözölte hosszabb beszédben a gylé-
sen résztvevket. Valamennyi szónok a Földrajzi Társaságot mint a magyar
tudományos tevékenység törhetetlen munkását aposztrofálta.

Cholnoky Jen az alföldi-bizottság jelentését terjesztette ezu^.án el szí-

nes és teljesen népszer eladásban. Célja tulajdonképpen az volt, hogy a hall-

43*
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gatókat a Földrajzi Társaság eszméinek megnyerje. Elmondotta, hogy a nem-
zeti eszme a tudománynak is nemhogy kerékkötje, a nemzetközi kapcsolat

elrekesztje volna, de ellenkezen, a világszerte ismert tudósok mind hazájuk

nemzeti karakterének bélyegét viselik magukon. Vázolta ezután a társaságnak

az Alföld tudományos kikutatása terén elért eredményét, melyet jelentsen

elsegített nemcsak a vármegyék anyagi, de még inkább erkölcsi támogatása.

A ftitkári jelentést Teleki Pái gróf tette meg, e minségében elször.

Teleki gróf eddigi mködése is felköltötte a szakkörök figyelmét ; mostani tö-

mör beszéde, melyben a geológiai és az úgynevezett humanisztikus földrajz

egymáshoz való viszonyát boncolgatta, ezt a jó véleményt megersítette. Az iij

ftitkár agilitásához nagy reményt füz a társaság.

Ezután táviratban üdvözölték Zichy János gróf közoktatásügyi és Serényi

Béla gróf földmivelésügyi minisztert.

A következ három programmpontot szakkérdéseknek szentelték. Közülük

közvetetten eladásával László Gáeob, a Földtani Intézet geológusa keltett nagy

hatást. Tárgya különösképpen érdekelte a helyi hallgatóságot, mert Ungmegye
földjérl beszélt, amelynek megvizsgálására hosszabb idt szentelt. Ismertette

a növényzetnek a talajra való hatását, majd az ebbl keletkezett különböz

humuszokat. Sorra vette ezután a megye változatos talaját, mindenikrl el-

mondván, milyen növény termelésére alkalmas.

Strömpl Gábok. az egyetem földrengést megfigyel állomásának asszisz-

tense Ungmegye hegy- és vízrajzáról értekezett. Bevezetjében a megye általá-

nos térképi jellemzését adta. Beszélt ezután a Kárpátok hegyreudszeréröl, az

egykori vulkanikus hegyekrl és a vizenys talaj mellett fekv régi futó-

homokról.

Pécsi Albert, az egyetem földrengést megfigyel állomásának adjunktusa

kezdett ezután bele eladásába. .4 hegy eredetének egészen új elméletét állí-

totta benne föl, melynek emléke — ha az elmélet megállja a tudományos kri-

tika próbáját — az ungvári vándorgyléshez fog fzdni. Az eddigi elmélet

szerint a hegység a föld rétegeinek folytonos összehúzódásából keletkezett. A bels

mag gyorsabban húzódott össze a küls kéregnél s a nehézségi er folytán az

utóbbi kénytelen volt ráilleszkedni az elöbbenire, miközben ráncok keletkez-

tek a küls kérgen. Ezek a ráncok képviselnék ez elmélet szerint a gyrt

hegységeket. Pécsi a hegyalkotó erk kiderítése céljából a föld störténe-

tét nyomozza. Darwin cambridgei egyetemi tanár kutatása már kiderítette,

hogy a föld forgása a régebbi idkben jóval gyorsabb volt a mainál. A ten-

gelyforgás lassudásának — következteti Pécsi — az lett az eredménye, hogy a

föld alakja mindinkább közeledett a gömbalak felé. A szilárd földkéreg ellen-

állt az alakváltozásnak és az így elálló feszültség folytán törésvonalak kelet-

keztek rajta, melyeknek elhelyezkedése nagyjában megegyezik a kísérleti utón

elállított úgynevezett erltetést vonalakkal. Az erltetést vonalak a nyomás

irányával nagyjában 45°-os szöget zárnak be. A gyrdéseknek azonban csak

egy bizonyos része magyarázható ezzel az elmélettel, míg a többi gyrdés,
valamint a kontinensek és az óceáni medencék kialakulása, úgy látszik, a-

régebben igen hatalmas tengerjáró-jelenségek következménye.
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A nagygylés után bankett volt, melyen pohárköszöntöt mondottak : Lóczy

Lajos elnök. Löeinczy Jen alispán. Ország Jen városi forvos, Hidasi Sán-

dor tanfelügyel, Cholnoky Jen egyetemi tanár. Szabó Endhe minaji refor-

mátus pap. Beezrviczy István rendrkapitány, Palkovics József nyugalmazott

altábornagy. Pap János agya.gipariskolai igazgató. Teleki Pál gi'óf ftitkár.

Nóvák Endre és mások.

A vándorgylést este hat órakor Prinz Gyula egyetemi magántanárnak

a viírmegyeháza nagytermében tartott eladása követte. A hatalmas terem és

karzata zsúfolásig megtelt, legalább kétszerannyi közönség pedig künnrekedt.

Pbinz a hallgatóságát, a Vilá(/telrjén c ím eladásában, az ázsiai PAMiR-ral

ismertette meg. melyet kétszer is megjárt. Eladását vetített képekkel kisérte,

molyok során fölvonultatta elttünk a kirgizlakta vidék gyönyör részleteit,

elmondta az ott lakó emberek életmódját, az ottani föld tulajdonságait s azt

a fáradságot, mellyel a rendszerint négyezer méter magas területen a földrajzi

kiita'ás jár. Lelkes taps hangzott föl mindvégig érdekes eladása után.

Cholnoky Jen szólalt föl azután, hogy az ungváriak lankadatlan érdekl-

dését és szives vendéglátását megköszönje. Rámutatott Prinz ázsiai útjának

kiváló sikerére, melyet még fokozhatott volna, ha nem nehezedik rá is a ma-

gyar kutatók örökös átka. a közliatóságok és a társadalom szkmarkúsága.

Mintegy déleltti beszéde folytatásakép hangoztatta, hogy az ilyen kutatás iga-

zán nemzetközi társaságba állítja bele a merész vállalkozót, aki azonban sikeré-

vel nemzetének arat elssorban dicsséget, mert széles e világon azt kérdezi

mindenki, melyik nemzetnek a fia a tudomány bajnoka. De hát ez — úgy-

mond — pénzkérdés. Gazdag pedig csak úgy lesz ez az ország, ha a mvelt-

ség minél szélesebb rétegekben elterjed. A mveltség terjesztése érdekében

jelent meg Ungvárott a Földrajzi Társaság s ezt a célt az ungváriak nemcsak

megértették, nemcsak méltányolják, hanem, a mint látja, életszükségletükké

avatták.

Zajos éljenzés fogadta Cholnoky záróbeszédét, melynek hatása alatt moz-

galom indult meg. hogy megalakítsák a Földrajzi Társaság els fiókját Ung-

várott.

Harmadnapon, szeptember 18-án a nevickei várromhoz és a perecsényi

falopároló gyárhoz rendezett kirándulás fejezte be a sikerült vándorgylést.
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A FELFALÜSI BARLANG ISMERTETÉSE.'

Irta : Báró Nyárí Albert clr.

Felfalu kisközség Gömör vármegye tornaijai járásának szélén fekszik

s hozzátartozik a kbányai puszta, amely a szomszédos Ipánmezö nev
kisközség határán terül el. A puszta nevét azon régóta használt kbányától

nyerte, amely a vidék építési szükségletét látja el.

A hegyrészlet, amely a köveket szolgáltatja, tömör mészköalakulat ; északi

oldalának igen érdekes, festi hatása van, mert azt a benyomást kelti, minth

óriási téglányalakú, szabályos kövekbl emberi kezek rótták volna össze. A szk
völgyben a muIt század elején Szektmiklóssy Gábor birtokos egy kisebb úri-

lakot épített, amely mindössze néhány évtizedig állott föun. Az 1813. év. amely

Európaszerte mint szerfölött vízdús ismeretes, a felfalusi hegyekben is fel-

duzzasztottá a vizeket s lerohantukban a rettegést azzal növelték, hogy egy-

szerre olyan robaj támadt a hegyoldalban, mintha explózió történt volna. Még

füst is szállott fel nyomában. A füst azonban késbb a kövek lemállása által

fölvert jjorfellegnek bizonyult s az imént még tömör sziklafalon egy üreg táton-

gott. A vizsgálat aztán kiderítette, hogy itt egy gondos, mésszel épített fal

omlott össze, amely egy barlang nyílását zárta el. Az üreg mintegy két öl

mélység és átmérj volt, s mivel a továbbvonulásuak semmi jelét sem ma-

tatta, a tetszets helyet, annak fontosságot nem tulajdonítva, a földesúr

krumpligödörnek használta fel, ajtót csináltatva bejárása elé.

1820-ban a meglehets távolságra dolgozó munkások a kbánya fejtése

alkalmával egy újabb nyílást fedeztek föl, amelyen átcsúszva, egy 3—4 láb

magas üregbe jutottak. A vizsgálat ismét azt bizonyította, hogy a kimozdított

* Eladva a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságának 1911.

évi február hó 24-éu tartott ülésén.
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köveket emberi kezek rakták úgy egymásra, hogy elfödjék a barlangbejárást.

SzENTMiKLÓssT néhány napi munka árán kibvítette a bejárást s megásatta az

iu-eg talaját. Ezcu alkalommal 5— 6 láb mélységben 13 csontvázat találtak,

amelyek fólköralakbim voltak ott eltemetve, ugyancsak kissé távolabb a fal

mellett két gyermekcsontvázat. Miután azonban a remélt arany ékszerek hiány-

zottak róluk, a megtalálás köriilményeire senki sem vetett ügyet s a csontokat

kihordva, a méhesben rakták egy rakásra. Ismeretes, hogy a tudatlan emberek

a földbl elkerül csontokat mindig nagyobbaknak látja, mint amink azok

valóban s magánál nagyobb embernek tartja a halottat. Ezt a körülményt

figyelembe kell venni ezen alkalommal is, midn a szemtanuk elbeszélése után

a talált csontok állítólagos óriás voltáról emlékezünk meg. A szájhagyomány

szerint ezek a barlangban eltemetettek nyolc láb magas emberek voltak, fels

lábszáruk olyan liosszú volt, mint egy mai ember egész lába s az állkapcsok

közé belefért egy él ember feje minden húsostól. A csontvázak állítólag egy

nagy tíízhely maradványai körül feküdtek.

1823-ban egy litterátus ember, Kiss Károly némi hozzáértéssel nézte

meg a két üreget s arra a fölfedezésre jutott, hogy azok összefüggésben vannak

egymással. A borospincének felhasznált második barlang falán lyukat vévén

észre, midn abba kezével belenyúlt, néhány burgonyát szedett ki a szk nyílásból,

aliová azokat a régebb id óta ismert krumpüveremböl patkányok vagy borzok

túrták be a két üreget összeköt csatornán. Kiss Károly írásba is foglalta

észleleteit, de ez a kézirat csak akkor kerülvén kezembe, miután én a felfalusi

barlangot megjártam, sajnos, annak hasznát nem vehettem. Az öreg úr csak-

nem hatvan évvel kutatása után emlékezésbl írta jegyzeteit s ezek talán nem
is egészen pontosak. Érdekes azonban, hogy ö olyan nagy területet bejárt

akkor, hogy elnevezéseket is ajánlott a barlang egyes részeire nézve. A barlang

fbejárata, ürterem. Zárt ágazat, Patkány-folyosó nyílása, Patkány-folj'osó,

Barlang oldalbejárata. Krumpliverem, Templomi folyosó nyílása, Templomi
folj'osó, Kis tomplom, Eejtélyek kulcsa. Rejtettek tárháza voltak eltte ismere-

tesek. Tóth M.úíton községi jegyz írásbeli emlékei szerint, mint 14 éves

gyermek bejárta a Felfalusi barlangot. Elzleg már akkor elhalt bátyja

beszélte el, hogy nagy üregeket látott, amelyeket patakocska hasított keresztül.

Tóth Márton megjegyzi, liogy a barlangot nem a használat alatt álló boros-

pince bejárásán át közelítette meg. Szerinte a bejárás oválalakú volt s kelet

fell nyugatra hajló barlangba vezetett, amely befelé folyton tágult és magaso-

dott s északnyugatra egy terembe torkollott, amelynek teteje denevérekkel volt

borítva. A terembl két ágazat vezetett tovább ; az egyik a már ismertetett

azon terembe vezetett, amelyben a csontvázakat találták, s ezen nyílást emberi

kéz míívének tartotta, a másik folyosó pedig lépcszetesen a mélységbe vezetett.

Lefelé haladtában néliány öl hosszúságban a folyosó annyira megszkült, hogy

csak hason csúszva lehetett tovább haladni, de egy terjedelmes üregbe jutott

végül megint, amely ismét egy másik terembe nyílott. Újra szk kapura talált,

melyen át egy kerek terembe ért, amely fölé toronymagasságú kupola borult

s alatta egy sajátságos galeriaalakú képzdményt talált. Ezen kerek terembl
egy tágasabb, természet alkotta csigalépcs vezetett fölfelé egy tágas üregbe.
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amelyet a kezében tartott gyertya nem tudott bevilágítani. Itt véget ért útja.

mert valami félelmes zúgás visszatérésre ösztönözte, annál is inkább, mert egy

denevér kiverte kezébl a gyertyát. Az üregekben sok és szép cseppkövet látott

a fiú s ezekrl a cseppkképzdésekröl a másik kutató is megemlékezik. Végül

beszámol még arról is Tóth Márton, hogy a barlangban egy galambnagyságú

(?) különös bó'regeret sikerült elfognia s azt szokás szerint az ajtófélfára szö-

gezte föl.

A barlangokhoz közeli helyeken földmunka közben állítólag hét kunyhó

maradványát szántották fel, amelyeket valószínleg tíiz pusztított el. Ezeknek

azonban valószínleg késbbi eredetére mutatnak azon vastárgyak, láncmarad-

ványok, fejszék, fogók, amelyek a rögök közül elkerültek.

Ezen leírások alapján a Felfalusí barlangot egy elsrend barlangnak,

kell tartanunk, amely terjedelemre is kiváló lehet s remélhetleg a benne való

ásatás régészeti szempontból is bven jutalmazná a fáradságot. Ennek a kuta-

tásnak nem is volna szabad hosszabb idre elmaradni ; nemcsak a tudomány

szempontjából, hanem azért is, mivel a víz folyton iszapolja a barlangot, úgy

hogy az elmúlt nyár folyamán tett ásatási kísérletem épen azért volt kevéssé

kielégít, mert magasra feltöltött talajjal kellett megbirkóznom.

Ismétlem, a barlang régi ismert részeit tárgyaló két kézirat uem volt a

kezemben akkor még, midn a barlangot megtekinteni a kbányai pusztára kocsiz-

tam. A mostani tulajdonos, Szentiványi Aepád képvisel úr a legnagyobb kész-

séggel állott rendelkezésre, de magáról a barlangról mit sem tudott mondani.

A kirendelt munkások egy elég tágas bejáráshoz vezettek, amelybl egy ersen

lefelé haladó sikátor vezet az üregekbe. A denevérekkel srn teleaggatott

nagytermet meg is találtam, de az iszap ersen feltöltötte a terem földjét s

nem látszott olyan magasnak, mint azt Tóth Márton leírta. Jobbra-bah-a szét-

ágazik a terem s míg a jobboldalnak folyosója egészen beiszapoltnak látszik,

balfelé tovább lehet menni s egy igen terjedelmes terem kínálkozik a kutatásra.

Egyelre, íijabb tereptanulmáuyozás nélkül, nem tudom megállapítani, hogy ez

volt-e a 13 halott temetkezhelye. Azt vélem azonban, hogy aligha, mert a

munkások másutt említették a borospincét, amelyet én. nem tudva arról, hogy

milyen körülmények között telt a barlang meg hordókkal valamikor, nem tar-

tottam szüksége.snek megtekinteni. A nagyterem boltozatos falait mindenütt

zárva találtam, de kétségtelen, hogy beiszapolt folyosókat rejteget. Erre mu-

tatnak az oldalkürtös képzdmények, amelyek folyton elrefelé törnek, amint

az oldalukhoz tapadt földrétegtl szabadulnak.

Bvebb kutatást mellzve, egyelre arra szorítkoztam, hogy megállapítsam,

vájjon slakók által használt hely volt-e a barlang. Néhány emberrel ásatni

kezdtem a talajt, nem rendszeresen, úgy hogy a letakarított földet mindjárt

ki is hordattam volna. Az els ásónyomások már megadták kérdésemre a

feleletet. Az iszapos talajból bven került el edénytöredék, bizonyítékául

annak, hogy lakott területen vagyunk. Az edények, a barlangi leletek elfor-

dulási viszonvaihoz hasonlóan, kisebb töredékekben kerülnek el. Vannak
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közöttük két ujjnyi vastag fenékdnrabok, s nagy számmal találhatók viszont

az aggteleki barlangban is lelt, bámulatosan változatos kardíszítésekkel telt

vékony, iszapolt edénytöredékek, amelyek a szürke és fekete szín árnyalatait

mutatják. Ezek az egyenes és esigavonalas ékítmények a száradó edény falába

olyan rajzbiztossággal és ízléssel vannak bekarcolva, hogy az igazi mvészi

tökély hatását keltik. Vastagabb, diu-vább edény falát is díszítették párhuza

mosau futó egyenes vonalakkal és az üresen maradt szalagba szurkált pon-

tokkal. Egy másik edény cikk-cakkos ékítést mutat, míg egy edény különben

vastag falát olyan mélyen vágta be a gölöncsér diszítkése. hogy használat

közben ezeken a vonalakon roppant össze az edény. Megtaláljuk a nagy fogó-

bütykövel ellátott edénytípusokat is, s azt az egyszer fazekat is, amelynek

egyedüli dísze a perem rovátkolása. A fazekak mellett tál töredéke is meg-

maradt. Nagyon sok durvább kivitel cserép semmi díszítést nem mutat. Érdekes

az edények között egy töredék, amelynek fala az agyag közé bven gyúrt

csillámtól nyer díszes és érdekes külst.

A csontok, amelyek a cserepekkel együtt kerültek el. meghatározva

nincsenek, de valószínnek látszik, hogy újabb eredet kisebb barlanglakó

állatok maradványai s az emberi használatnak semmi nyomát sem mutatja.

Sajnos, egyelre csak e kevés eredménnyel tudok beszámolni a Felfalusi

barlangról. Eövídesen talán szerét ejthetem-e a további kutatásnak, amely azzal

kecsegtet, hogy a világhír s onnét nem messzire es aggteleki barlang testvérét

lehetne fölfedezni, amely, bár cseppkképzödésre azzal aligha vetekedhetik. de

talán nagyon sok skori kultúrmaradványt tárna napvilágra.

JELENfÉS AZ AGGTELEKI BARAI)L.\-BAELANGBAN 1910-BEN

VÉGZETT KENDS/ERES ÁSATÁSOKRÓL.^

Ii-ta : Kadic üttokár dr.

A M a g y a r h o n i Földtani Társulat Barlangkutató Bi-

zottsága 1910-ben megalakulva, els.sorlian az aggteleki Baradla-barlang

rendszeres átkutatását tzte ki feladatául. Ez a barlang hatalmas kiterjedésénél.

pompás cseppkképzdéseinél és srégészeti tartalmánál fogva nem csak hazánk-

ban, hanem az egész földön a természetnek egyik legkiválóbb nevezetessége.

A Baradia-barlangról ma már nagy irodalom létezik s még sem mondhatjuk.

hogy ez a barlang minden tekintetben teljesen át lenne kutatva. Ilyen kutatás

idben és pénzben egyaránt nagy áldozatokat igényel ; egy kutató magában

ilyen sokoldalú feladatot mai nap, amikor a természettudomány minden ága

annyira specializálódott, nem képes egymaga elvégezni ; ilyen nagy feladat

* Eladva a Magyarhoni Pöldtíuii TársiiK-it Barlangkutató Bizottságáliuu.
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lebonyolításához szervezett munka szükséges. Ep ezért indokolva volt, hogy a

Magyarhoni Földtani Társulat kebelében ilyen kutatásokra különböz szakmájú

búvárok szervezkedjenek.

A Baradla-barlang rendszeres átkutatását az ásatásokkal kezdtük, mert

ezek elreláthatólag a legtöbb idt és a legtöbb költséget fogják igényelni.

Minden egyébb kutatás, úgymint a barlang leírása, a geológiai felvételek, a

topográfiai és hidrográfiai viszonyok vizsgálata az ásatásokkal párhuzamosan

vagy késbb is végezhetk.

E barlang rendszeres felásatására a Barlangkutató Bizottságának folyó évi

április hó 26-án tartott bizottsági ülésen elfogadott határozata értelmében én

kaptam megbízást Feladatomhoz képest Siegmeth Károly igazgató úrral folyó

évi szeptember hó 5-én Aggtelekre utaztam és a Baradla-barlangban október

hó 5-ig ásattam. Erre a célra a Magyar Nemzeti Múzeum Archeológiai Osz-

tálya 500 K, a Magyar Kárpát-Egyesület (Keleti Kárpátok Osztálya) pedig

200 K-át adományozott. Összesen tehát 700 K állott rendelkezésemre. A Magyar

Nemzeti Múzeum föntebbi áldozatán kívül saját költségén Márton Lajos dr.

archeológus urat küldte ki, aki az ásatásoknál szíves útbaigazításaival segéd-

kezett és a legnagyobb készséggel az archeológiai anyag feldolgozására vállal-

kozott. Alig kell emUtenem, liogy az ilyen ásatásoknál a geológus és archeológus

közremködése milyen nagy elnnyel jár. Mieltt tulajdouképeni ismerteté-

semre áttérnék és ásatásaimról beszámolnék, legyen megengedve a barlangot

néhány általános vonásban megismertetni. A barlang pontos leírása báró Nyáry

.Jen nagy monográfiájában és Siegmeth Károly ismertet dolgozataiban található.

A Baradla-barlang Aggtelek község határában, Gömör és Kishont

vármegye keleti szélén. Abauj-Torua vármegye közvetlen szomszédságában

fekszik. A barlangnak tudvalevleg két bejárata van. A régi bejárat a községtl

nyugatra. 1 km távohágra a Pelsez felé vezet országút mellett van. Bejáratát

már messzirl magas sziklafal és egy turistaház árulja el. Az új bejárat a

községtl keletre, majdnem 3 km távolságban a Jósvaf felé vezet országút

mellett egy széles dolina talpán nyílik. Ezt a bejáratot szintén két kis épület

jelzi. A régi bejárat természetes úton, egy hatalmas litoklázis mentén lesülyedt

mészkörög folytán nyílt meg; az új bejárat ellenben mesterséges, ezt 189i'.

évben törték át. A barlang els felvételét Eaisz Keresztély 1801. és 1802.

években végezte ; a barlangot csak a Vaskapuig ismerte. 1829. évben Vas

Imre mérnök a barlangot újból fölmérte és ez alkalommal a barlang további

részét fedezte föl egészen a Pokolig. A barlang legújabb felmérését 1885. és

1886. években Münnich Kálmán bányatanácsos végezte.

A Baradla-barlangot elssorban óriási kiterjedése és gazdag cseppk-

képzdményei teszik nevezetessé. A barlang teljes hossza kb. 8"7 km, ebbl a

fágra 5-8 km, a mellékágakra pedig 2-9 km esik. A barlang egy folyó med-

réhez hasonlít, mely kisebb-nagyobb kanyarulatokban elször keleti irányban

halad, ezután egy nagy kanyarulatban délkeletre, majd ismét keletre fordul
;

közel az új bejárat betorkolásához északra fordul s ezt az irányt egész végig^

a Pokolig megtartja. Ezen a hosszú úton a barlang fága sok helyen hol

összeszkül, hol pedig kitágul és hatalmas termeket alkot. A fágon kívül a
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barlangnak több mellékága is van, a legtöbb a régi bejárat tájékán képzdött.

Itt találjuk a Eókalyuk és Denevérág nev mellékfolyosókat, ezután a Büdöstói

ágat a Paradicsommal; jóval tovább vau az ú. n. Retekbarlang és ezután

következik az új Áttörés mesterséges alagútja.

Prehisztóriai ásatásokra nézve csakis a barlang elüls része, az \í. n.

Pitvar, Folyosó és a Csontház, a mellékágak közül pedig :i Denevérág végs

szakasza fontos. A régi bejárat nyílásán a barlangba menve, egy lejts lejárás

számos lépcsin kell végighaladnunk, míg az aránylag alacsony, de széles

Pitvarba jutunk. A Pitvarból egy szélesebb alacsony nyílás a barlang fágába,

egy mellette lev keskeny folyosó, az ú. n. Temetkezesi folyosó a Csontházba

vezet. A Csoutház egyik fala mellett az Acheron-patak folyik. Ezeket a részeket

magam is pontosan felmértem s méréseimbl kitnt, hogy a nevezett barlang-

részeket tulajdouképen csak egy, a boltozatról lehajló és a barlang kitöltésébe

benyúló sziklarészlet választja el, vagyis az említett elkülönítettnek látszó bar-

langrészek egy összefügg egységes nagy üreget alkotnak.

Az itt vázolt bariangszakaszban báró Nyáey Jen 1876. és 1877. években

három izben. mindenkor csak néhány napig, de nagy aparátussal több szak-

ember társaságában ásatott. Az ásatások fképen a Csontházra és a már több-

ször említett barlangszakasz falmelletti részletekre terjedtek ki, alionnan igen

tekintélyes archeológiai, antropológiai és faunisztikai anyag került a kutatók

birtokába ós az ismert nagy monográfia megírásához alapul szolgált.

Báró Nyáby Jen sikeres kutatásai nyomán haladva, én is ezekben a

részekben kezdtem meg ásatásaimat. Minthogy a megelz ásatásokból vilá-

gosan látni lehetett, hogy itt biztos eredményre számíthatok, a próbaásatást

mellztem s mindjárt a rendszeres felásatáshoz láttam hozzá. Ásatásaimat úgy

végeztem, mint a Szeleta-barlangban. A felásandó területet elször 10x10

méteres tábhíkra, ezeket azután 2x2 méteres négyszögekre osztottam. A táb-

lákat nagy betkkel, a négyszögeket arab számokkal, a kiásott rétegeket pedig

római számokkal jeleztem. Mindössze 12, egy sorban haladó négyszöget ásattam

fel, úgy hogy végeredményképeu egy 2 m széles és 24 m hosszú árkot ásattam

ki, mely a Pitvart, a Folyosót és a Csontházat ÉNy—DK-i irányban szeli.

Ezt az árkot végig 1'5 m mélységre ásattam, egyik négyszöget a Pitvarban

azonban egész 4 m mélységre mélyítettem, anélkül, hogy a barlang fenekét

elértük volna. Ez az árok a következ igen egyszer szelvényt tárja fel : fönt

átlag 1 m vastag alluviális humuszréteg, végig tzhelymaradványokkal, alatta

sárga agyag mészktörmelékkel ; lefelé a mészktörmelékhez mindig srbben
kviu-ckavics és kvarchomok vegyül, míg végre 4 m mélységben tiszta homokra

akadtunk. Ebbl a homokrétegbl a gödörbe víz kezdett szivárogni, úgy liogy

a további mélyítést be kellett szüntetni.

A fekete tzhelyes humuszban igen gazdag archeológiai, antropológiai

ós paleontológiái anyagot találtunk. A paleontológiái anyag recens háziemlsök

maradványaiból áU és a csontok tördelt voltuknál és helyzetüknél fogva konylia-

hulladéknak tekinthetk. A csontok eddigi meghatározásuk alapján a következ

recens fajok legkülönbözbb részeit találtuk : Canif< faiiiiliaris, Crrvus caprrc-

lun, Cej'i'ií.s rlaphus, Otjira hircua vagy Ovix aitc». Bos taunis, Sus scroplid.
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Eiiiiits cahullns és madárcsoutok. A csontanyagnak legalább is SO^/o-a emberi

csont. Az emberi csontvázakat a Folyosóban találtuk alig 0'5 m mélységben.

Egy-egy csontvázból csak egyes csontokat találtunk s ezeknek is jórésze már

el volt málva. A koponyákból egyetlenegy teljes példányt sem találtunk, min-

denütt csak fogyatékos töredékek kerültek ki. Az emberi csontok kiemelését a

legnagyobb elvigyázattal végeztük s Márton Lajos dr. barátommal arról gy-
zdtünk meg. hogy ezek sem zsugorodott, sem kinyújtott, hanem össze-vissza-

hányt lielyzetben feküdtek. Érdekes, hogy az emberi csontok a többi emls-

csonttal együtt, szálban lev tzhelyekben találtattak, melyek a felásott terület

egész vonalán sehol sem voltak megbolygatva. Mindezekbl az következik, hogy

a szóbanforgó csontvázak nem voltak eltemetve, hanem más valamely úton

kerültek a többi konyhahulladékkal a tzhelyekbe. Nincs kizárva, liogy itt

kannibálizmussal állunk szemben : ez a föltevés azonban még további b'"zonyí-

tékra szorul.

.Jelentésem végére érve. még egy igen fontos kérdésrl kell megemlékez-

nem ; egy kérdésrl, mely tulaj donképen érthetvé teszi, hogy ezeket az

archeológiai ásatásokat éu mint geológus vezettem, ez az aggteleki diluviális

ember kérdése.

Báró Nyáhy Jen monográfiájában számos helyen a diluviális emberrl

is megemlékezik, st ennek jelenlétét a Baradla-barlangban számos paleolitos

kszerszámmal és megmunkált smedvecsontokkal is bizonyítja. Ebbeli kutatá-

saim egyelre a kiásott árokra vonatkoznak, ahol a következket tapasztaltam.

Az 1-5 m mélyre kiásott árok rétegsorozatában, mint említettem, a fels 1 m
alluviális humuszból, az alatta lev O'.^ m mindenütt sárga agyagból és mész-

ktörmelékbl áll. Ez a sárga mészktörmelékes agyag, úgymint a 4 m mély-

ségre leásott gödör rétegei mindvégig teljesen meddk voltak, ezekben még

csak ösmedvecsontokat sem találtam. Dacára annak, hogy itt mindeddig dilu-

viális maradványokat nem találtam, ezeket a rétegeket petrografiai minsé-

güknél fogva, diluviáliskorúaknak tekintem. Ha a diluviumban ebben a bar-

langban az ember tényleg létezett volna, akkor maiadványait is ezekben a

rétegekben meg kellene találnunk. .\z a körülmény azonban, hogy mostani

ásatásaim alkalmával emberi maradványokat nem találtam, természetesen nem
zárja ki azt a lehetséget, liogy tovább; kutatásaink, esetleg a barlang vala-

melyik más részében, a dihiviális ember nyomait még napszínre fogják hozni.

Meg kell említenem, hogy a fent említett megmunkált medvecsontok a Denevér-

ágból kerültek ki. Nincs tehát kizárva, hogy ezen mellékág kutatása alkalmával

biztosabb nyomokra is fogunk akadni. Ebben az irányban a kutatásokat foly-

tatni kellene.

Kelt Aggteleken, 1911 szeptember hónap lü-én.
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NOTICES SÜR LE TREMBLEMENT DE TÉRRE DU 8 JIJILLET 1911

A KECSKEMÉT

par EoBEBT Ballenegger.

Avec la planche IV et les figures 48— 50.

Le 8 juillet de cetté année, á deux heures du matin, un tremble-

mont de térre a secoué la Grandé Plaine Hongroise, causant en quel-

ques seoondes de trés grands dommages dans la belle ville de Kecske-

mét. Ce tremblement de térre u'est pas le premier qu'on ait ressenti

ces derniers temps á Kecskemét ; trois semaines auparavant, le 24 juin,

il y avait eu un tremblement de térre de moyenne intensité. Le 18 mai

1908, un tremblement de térre avait aussi causé des dommages con-

sidérables. On y avait déjá éprouvé des cataclysme de ce génre á des

époques plus reculées. Ainsi, dans le catalogue manuscrit de M. A. Eéthly,

on trouve mentionné un tremblement de térre épouvantable en 15G1.

M. Charles Szilády, ai"chiviste de la ville de Kecskemét a bien voulu

me communiquer que dans les Annales des P. P. Franci scains on trouve

deux montions de tremblemeuts de térre depuis 1600: l'im le 22 avril

1783, le matin á S*" 85™ (connu sous le nom de tremblement de térre

de Moór), et l'autre le 14 janvier 1810, le soir et la nuit. Ce dernier

tremblement de térre se trouve aussi mentionné dana les mémoires

d'un certain Joseph Diószegi, conservés dans les arcbives de Kecske-

mét. On y trouve mentionnées encore 3 secousses, notamment le 25 juin

1829, le 19 janvier 15G5 le soir, et le 28 janvier de la méme année.

Ces derniers tremblements de térre n'ont pas causé des dégáts sérieux,

parce que dans les procés-verbaux des séances de la municipalité con-

servés depuis- 1591 on ne trouve aucune mention de ces accidents s:s-

miques.

M. Lüuis de Lóczy, directeur du Service géologique de Hongiie

m'a délégué pour l'étude de ce tremblement de térre. J'ai l'bonneur tle

rendre compte ici de mes observatioas.
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C'est le territoire de la ville de Kecskemét qui a été le plus

éprouvé. Cetté zóne est marquée de I sur la carte ci-jointe. Dans cetté

zóne toutes les maisons sönt endommagées, un grand nombre se sönt

écroiüées, ou ont tellement souffert qu'il faudra les démolir. Cetté

zóne comprend la partié Nord-Guest de la ville, a partir de la rue de

Nagy-Krös, le quartier Máriaváros, puis les parties de la banlieue

nommées Talfája dl et Katonatelep.

Dans la II* zóne les dégáts sönt toujours considérables ; les mnrs

ont des lézardes et presque toutes les cheminées se sönt effondrées.

Cetté zóne comprend les autres quartiers de la ville, la gare de Kisnyir,

Miklóstelep, puis la ville de Nagy-Krös.

Dans la IIP zóne les dégats sönt peu considérables. Quelques

maisons seules ont souffert. Elle comprend les communes de Kerek-

egyháza, Lajos-Mizse, Czegléd, Kecske.

Dans la IV"" zóne le tremblement de térre n'a pas causé de dom-

mages, un grand nombi'e d'habitants se sönt réveiUés, mais n'ont pas

eu peur. Cetté zóne comprend la partié S— de la banlieue, les quar-

tiers appelés Helvetia. Köncsög, Városföldje, Szt. Lrincz.

II est remarquable que la zóne des plus grands dommages et celle

oú le tremblement de térre n'a mérne pas causé un effroi général sönt

contigués. Pour l'explication de ce fait, il faut supposer deux failles,

qui ont rejeté dans des profondeurs considéiables les couches solides

formánt la base de 1' ancien bassin de FAlföld.

L'une de ces failles suit la direction Budapest-Kecskemét, l'autre

va perpendiculairement, dans la direction Kecskemét-Kalocsa. La ville

de Kecskemét se trouve au point de section de ces deux failles.

L'étude du sol ne foui'nit aucun renseignement sur la nature de ces

failles supposées. Tout est recouvert d'une couche épaisse de sable mouvant.

La direction et la nature des fissures des murs ne fournit aucune

indication sur la direction des secousses sismiques, parce qu'on observe

les mémes lézardes á des murs situés dans toutes les direotions pos-

sibles. Les phénoménes de torsion observés sur les monuments funé-

raires ne permettent non plus de tirer aucune indication á cet égard.

En général les monuments se sönt renversés sur la tömbe, c'est-á-dire

qu'ils sönt tombés dans la direction du sol remué. Le seul fait qu'on

ait pu établir, c'est que les secousses ont été verticales. Ainsi en plu-

sieurs endroits, l'obélisque da monument funéraii-e, fixé sur son socle

á l'aide d'une barre de fer verticale, a été renversé sans 'que la barre

de fer ait été courbée. Une poussée de bas en haut peut seule donner

l'explication de ce fait. La torsion des obélisques a été de 5° a 25°

dans les deux sens. Des secousses verticales peuvent aussi causer de

télies torsions, comme l'a démontré M. P. Schafakzik.
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Pour la détermination de la composante horizontale de la di-

reetion des secousses, je ii'ai pu me servir que des mensurations faiíes

sur la cheminée de la fabrique de conserves située dans la partié S— 0.

de la ville et sur qiielques maisons d'nn plán simple. Ces dislocations

ont toutes la direction NE— SO.

Les bátiments ont été endommagés de différentes maniéres. Les

maison en pisé, oú les murs latéraus sönt simplement adossés aux murs
principaux, se sönt ouvertes, les murs ont été renversés. Les murs
faits de matériaux mixtes, p. ex. térre et brique, ont tous été endom-

Fig. ix, Atolier p cordonnier daus du Lézai'd á Kecskemét.

magés, les briques sönt sorties des murs. Lorsque la toiture n'était pas

solidement fixée aux murs, elle s'est disloquée et a défoncé toute la

l)artie supérieure de la maison. Les voútes n'ont pas du tout résisté

aux secousses et se sönt tous efifondrés. En général, les construe-

tions d'uii 2)lan simple, ont mieux résisté que les bátiments á ailes

latérales. parce qne les ailes oscillerent dans une autre période que le

centre de la maison, Les ebeminées se sönt presque toutes écroulées.

Les angles de maisons se sönt montrés peu résistants. A mon avis, les

constructions futures devront étre solides, toutes leurs parties solidement

liées les unes aux autres, de sorté que la tension intérieure sóit réduite
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au minimtim. La construction devra, autant que possible, se i-approcber

du type monulitique. II faudra aussi examiner soigneusement Femplace-

ment des conduites d'eau et des égouts projetés. Dans ce but il faudra

sonder le terrain et, la oíi il n'est pas suffisammeut tassé, il faudra

employer des conduites en acier avec des jointures flexibles.

Voici la description du tremblement de térre Feloii le récit d'un

grand nombre de personnes : on entendit d'abord un fórt bruit soutei-

rain, puis, au bout de quelques secondes, il y eut deux secousses d'une

Fig. 4'.t. Kuines cViiue maisou dans le quartier «Mária város» á Kecskemét.

durée totale de 3 secondes. Aprés il se fit un silence complet. Dans la

quinzaine qui suivit le cataclysme, les babitants de Kecskemét ont res-

senti de nombreuses secousses, mais elles étaient si faibles qu' elles

n'ont pas été ressenties de tout le monde. Ainsi les personnes absentes

le 8 juillet ne se sönt pas apercues des secousses ultérieures.

Les nerfs surexités étaient portés á assimiler á des bruits souter-

rains un grand nombre d'autres bruits tels que eelui qui est causé par

les trains. Mais, cetté crainte nerveuse á part, les autoritás et les babi-

tants de la ville ont fait preuve d'un courage et d'un sang froid exem-

plaires. Toutes les maisons de la ville ont été endommagées, mais heu-
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Fig. 50. La synagoiine á Kecskemét.

reusement le cataclysmo n'a pas fait de victime, ni mérne causé de

blessures .sérieuses.

Les obaervation.s concernant le moment oú le cataclysme s'eat

produit manquent d'exactitude. les horloges de la ville ne montrant pas

l'heure juste. L'obseivatoire da Kalocsa signale pour le commencement
des secousses S"" 2" 13""=.

Les journaux ont apporté des nouvelles exagérées et fausses con-

cernant une vive lumiére et une éruption de sable qu'on a observées. An
moment du tremblement de tcTi-e, des citadins et des campagnards se

Földián KüzUmy. XLI. kut. Í9II. 44
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rendant á un marché aux fruits qui se tient á 'S,^ du matin ODt tü une forte

lumiére. EUe était causée paruD court circuit survenudaas l'éclairage éJec-

trique dönt les íils avaient été rompus par l'eö'ondrement d'une cheminée.

L'éruption de sable a été observée au NO de la villa. lei, entre

des dunes de sable, dans un petit vallon, on a observé le matin envi-

ron 25 á 30 litres de sable gris-bleuátre et humide, contrastant avec la

couleur brune du sol. Le sable est arrivé á la surface par une crevasse

de forme irréguliére, longue de 150 cm et large d'un demi-centimétre.

Le peuple a cherché rexpHcation de la grandé lumiére causée par le

court-circuit dans cetté petité éruption de sable. J'ai fait exécuter un

sondage ponr voir de quelle profondeur ce sable veüait. La suceession

des couches est la suivante

:

á 30 cm sol sablonneux brun

30—150 (' sable argileux, trés foncé

150— 170 <i sable jaune avec des concrétions de carbonate de

calcium

170—250 (I sable fin jaune avec des granules de magnétite

250—450 (1 sable fin bleu avec des couches d'argiles

450— 600 <i sable gris-blenátre tout-á-fait identique á celui qu'on

a trouvé á la surface.

La nappe phréatique est á 5 métres du niveau du sol.

J'ai aussi retrouvé le méme sable sur la hu Ide de plusieurs puits

récemment creiisés. En resumé le tremblement de térre a occasionné

en cet endroit une petité crevasse á travers laquelle l'eau de la nappe

phréatique est montée á la surface, apportant du sable avec elle. Aprés

le tremblement la crevasse s'est refermée. Une observation de plusieurs

jouis a démontré qu'il n'y avait pas de dégagement gazeux. Dans un

giand nombre de puits, l'eau s'est élevée au dessus du niveau normál,

mais au bout de quelques heuies elle est redescendue á son niveau

ordinaire. Dans un puits á pompe l'eau puisée aprés le tremblement

dl' térre avait une teinte violette. Cetté couleur était causée ]iar di-s

microorganismes vivant sur la paroi du tub de fer et détachés par les

secousses.

Tels sönt les phénoménes qui ont accompagné le tremblement de

térre du 8 juillet. Les données des appareils enregistreurs des obser-

vatoires sismologiques fourniront les chiffres numériques caractérisant

les secousses. Noiis pouvons aussi attendre des résultats intéressants

touchant les mouvements du sol de la grandé plaine hongroise, en suite

des observations qu'on fera á l'aide du sismographe systéme Conrad

qu'on est en train d'installer á Kdcskemét.

Faluszemes, le 1 septembre 1911.



DIE VERWrrTERÜNGSPROZESSE UND BÜDEN

IN DER UMGEBÜNG ÜES KÜRORTES BIKSZÁP.

Vou Prof. Dr. K. D. Glinka.

— Mit Fig. 51—54. —

Der kleiue Kurort Bikszád liegt in einer Ebene, welche von deu iu

den Tui-FluB, einen ZufluB der Tisza miindenden Báchen und FlüBchen be-

wassert wird. Yon N, und S wird diese Ebene von dem Gebirge Avas

umgeben, dessen absolute Höhe 1200— 1300 m erreicht. Der Kurort selbst

hat die Höhe von 160 m.

Die Literatur über die geologisohen Verhiiltnisse der Ungebungen von

Bikszád, welche ich aus der Bibliothek der kgl. ungar. geolog. Anstalt, Dank

der Liebenswiirdigkeit meines Freundes Em. Timkó, bekommen konnte, ist

nicht groB. In der Arbeit von K. Göttmann ' erscheinen auf der beigefüg-

ten schematisehen Karte im Gebirge Avas NNE-lich von Biksüád Porphyre

und nach SSW Alluvium ausgeschieden. Trachyte befinden sich NNW, nach

W und SW aber Molassen lit Kohlén. Der Porphyr, ist wie Verfasser zeigt.

weit vou den Erzadern meist hart und afanití.rtig. Tracbyt bildet nur an

einer einzclneu Stelle, námlich nach S von Tamás-Váralja, eine abgesonderte

Gebirgsgruppe, indem derselbe an anderen Stellen nur als kleiner Aus-

lílufer vorhanden ist. Die Trachytmasse ist hart und grobkörnig, enthalt iru

ÜberÜuB groB KristaUe von glasigem Feldspat. Der Trachyt übergeht überall

in Porphyr, háufig ist er dem letzteren sehr áhulich und kann als eine

Yarietát desselben betrachtet weiden. Auf der der Arbeit von Géza Szellemy-

beigefügten Karte wird iu der náclisten Umgebung von Bikszád ein Trachyt-

tufí und nach E und W (Avasujfalu, Felsöfalu, Komorzán) zwei Inseln von

Trachyt ausgeschieden. Die dritte, kleinste Insel befindet sich SSW-lich von

Bikszád. Aus der Bcschreibung des Verfassers sieht man doch, daB der Aus-

druck oTracliyti) im weitesten Sinne zu verstehen ist und das von ihm

aus der Ai-beit von Dr. Paül Szokol angefíilirte Zitát zeigt, daB in den er-

wiihnten Gebirgeu Augit- und Hornblendetrachyt ohne Quarz, Biotittrachyt

1 K. Göttmann : Beriehte über die Mitteilungcn von Freimdeu der Katur-

wissenschiifton iu Wien. iid. TTL, 1847, Herausgegeb. vou W. Haiilinger, S. 1

—

VX

2 GÉZA SzBLi.EMY : Dif Erzlagerstíitten des Vyhorlat-Guttintrachytgebirges. —
Montauistischer imd geologischcr MilleniumskongrelJ. Budapest, 25. u. áli. Septeui-

ber 189H.

44*
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mit und ohne Quarz, Orthoklasquarztrachyt, Quarzti'achyt, Quarzandesit,

Amphibolaugittrachyt. Hypersthentrachyt, alsó die Gruppé, welche zwisclien

den Trachyten und Andesiten steht, angetroífen wurde.

Ich beschaftigte mich nicht speziell mit der Petrographie von Bikszád.

aber das, was ich in der Umgebung von Bikszád und hiuter diesem Dorfe,

auf dem Wege nach den uBikszáder Steinn und noch höher bis zum Ge-

birgskamme, der gegen das Tiszatal abfállt, beobachten konnte, hat mich

zum Schlufi geführt, daB auf dem letztgeuannten Wege keine typischen Tra-

chyte existieren ; die Gesteine stehen náher zui- Andesitgruppe.

Die chemisehen Analysen, welche in meinem Laboratórium ausgefiihrt

Pig. 51. Die Ansicht des Avas-Gebirges.

wurden,'' stehen mit einer solclien SchluBfolgerung nicht in Widerspruch. Die

erste Analyse (I) bezieht sich auf die Gesteine vom Gebirgskamme, der gegen

das Tiszatal abfallt. Das Gesteüi ist fást schwarz, hart afanitartig. Die zweite

(n) Analyse wurde an der Varietát ausgefiihrt, welche hinter dem Dorfe

Bikszád, nicht weit von letzterem sich befindet, alsó au niederen Teilen der

Gebirgsgehánge vorkommt. Die dritte Analyse (Hl) bezieht sich auf das Ge-

steinsstück, \\'elches aus dem Verwitterungsprodukte im Dorfe Bikszád gesam-
melt wurde.

Die zweite Probe ist fást grau, die dritte etwas grünlichgrau ; beidé mit
grofíeu Einspreuglingen (Ausscheidungen) von Feldspaten.

* Allé Analysen, welche in diesen Artikel sich befinden, wurden von moinou
Schülern unter meiner und meines Herrn Assistenteu W. P. Smihnoffs Leitinií;-

ausgefiihrt.
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Farbe (les Muttergesteines). Au mehr niedrigen Stellen sind die typischen

Podsole zu beobachten, bei welchen man in trockenem Zustande die Schichten

.-Ij luid A^ fást gar nicht unterscheiden kann. Die beiden Schichten sind fást

weiB mit einer schwachen grauen Farbenabtönung. In feuehtem Zustande

erscheinen die Humusschichten grau und die Schicht Aj ist etwas dünkler

als die Sclncht Aj. Die Machtigkeit der Schicht A (A^ + A^) erreicht 40 cm.*

Die Schicht B ist gelblich mit einzelnen weifilichen Adern und Fleckchen.

Der Boden ist reich an Ortsteinkonkretionen.

Die weifiliche Farbe der Podsolböden steht, wie bekannt mit der An-

Pig. 5!2. DünnscMiff aus d. Andesit des Avas-Gebirges (100-fach vergröss).

wesenheit der nicht gefárbten Humussubstanzen in Zusammenhang, was bei

schwachem Glühen ersichthch ist. Der Boden wird dabei zuerst dunkelgrau,

fást sehwarz, und nur bei weiterem Glühen, wenn der Humus zerstört wird

nimmt die Probe die rötlichbraune oder gélbe Farbe.

In den Übergangsformen von Podsol zu den anmoorigen Böden, welche

jedoch náher zu der ersten, als zu der zweiten Gruppé stehen, entwickelt sich

eine sehr máchtige dunkelgraue Humusschicht, welche beim Trocknen eben-

falls heller wird.

Leider konnte ich die Struktur der hiesigen Podsolböden nicht in situ

* Mit dem Buehstaben A bezeiehuen wir die Eluvialschicliten des Bodens,

d. h. solche, woraus etwas chemisch oder mechanisch ausgelaugt wird, mit dem
Buehstaben B EUuvialschichten, námlich solche, welchen etwas zugeführt wurde.
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beobachteu, da die Böden, Daok den tiiglichen Eegen, stets feucht und sogar

naB 'waren. In trockenen Böden kouute man an der Schicht A nur schwache

Porositát und keine Schieferstruktur beobachten.

Die Probe des typiscbeu Podsols gibt für die Schicht A einen ganz

ungefárbten, durchsichtigen Wasserauszug, in welchem auf 100 gr des luft-

trockeneu Bodens bestimmt wurde :
*

Aciditat (in Gramm NaHO) = 0001S gr; 'trockener Kést = 0-0395 gr

(enthált die Spuren von Cl und SO^) ; Glühverlust = 0'0327 gr ; Glührück-

stand = 0-0068 gr.

Fig. 53. Dünnschliff des Andesites aus dem Avas-Gebirge iu polarisierteni Licht.

Der Wasserauszug aus dem Übergangsboden zu dem anmoorigen ist

ebenfalls ungefiirbt und durclisichtig ; derselbe enthált

:

Aciditat (in Gramm A'(íi/0) = 001 1 gi- ; trockener Eest 0-0866 gr;

Glühverlust= 0-0763 gr; Glührückstand = 0-0103 gr.

Die beiden Wasserauszüge siud sehr typisch für die Podsolböden : die-

selben reagieren sauer, zeigen sehr scharfes Vorherrschen des Glühverlustes

über den Glührückstand.'*

* Die Wasserauszüge und allé Bestimmungen in denselbeu wurden von StuJ.

A. SüTOLOW au.sgefülirt.

* Siehe Sacharow : Die Bodeulösungen etc. Journ. für experiment. Land-
wirtsch. IV, 1900. (russisch mit deutsch. Késumé). Hier muB mau erwáhnen, daB
die Probe des Wasserauszuges, welcho zur Bcstiiumung der Ai-iditát tliente, so lange
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Die Ortsteinkonkretionen, welclie in Podsolböden der Vertiefungen meist

vorhanden siud, befiudeu sich hier in richtiger Menge. Die GröBe derselben

ist verschieden, aber liiinfiger beobachten wir gi'obe, als kleine Konkretionen.

Die Form ist meist mehr oder weniger abgerundet ; seltener kann man zylind-

rische Fornien beobachten. welche um Wnrzeln lieriun abgelagert ^vel•den.

Die letzten Formen sind háufiger in den Bödeu der Vertiefungen zu beobach-

ten. Die Zusammensetzung der Konkretionen ist folgende

:

Glühverlust

8í0j . _

A 1^0^

MiiO

CaO
MgO
K^O „

Na^O
Summe 101-09%

I.

Die Daten aus zwei
Analysen von Stud.

N. Gawrikow
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Diesel- Untersuchuog wird die Probe vou Ortsteiu, — dei- I-eu Probc

ahulich, aber etwas reicher an Fi'JJ^ — imterworfeu ; die Eesitate wai-ou

folgende :

'

Unlöslicher geglühter Rückstand = 55-50°;ó. Löslicher Teil : MnO =
12-16% ; Fi\0^= 17-88%

; Al^<\ = 7-13%.

Aus dem Podsolboden geht bei solchen Bedingungeu iu Lösimg iiber :

FcjOj = 1-37% ; AhO^ = 3-85%.

Zum Vei-gleich dei- Zusammensetzung der Schicht A vou Podsolboden

mit derselben von Ortstein habén wir folgeude Ziffern :
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Die letzteren sind ebeufalls Verwitteriingsprodukte der Andesite. Die rote

Farbe, die braunen Flecken von Manganverbindungen, -welche sehr unregel-

máBig verstreut sind, die Erhaltung der Sti-uktur vom Muttergesteiu, alles

spricht dafüi-, daB wir hier wirklich typische Eoterde von der Lateritgruppe *

beobachten. Die Eoterde von Bikszád findet sich nieht überall ; dieselbe

wurde teüs abgeschwemmt, teils ist sie mit den neuen Anschwemmuugen

bedeckt, teils endlich wurde sie durch die neuen Bodenbilduugsprozesse ver-

m^mms^mm^^'^mm
'..-'*^

^/s*

Fig. 54. Prof. Glinka untersueht das Bodenproíil ani Abhange des Avas-Gebirges.

ándert. Man kann dabei glauben, daB nur die niederen TeUe der Berggehánge

mit Koterden bedeckt waren ; auf den Höhen existíerte Eoterde nicht.

Auoli dórt, wo die Verwitterungsprodukte vorhanden sind, habén dieselben

die weiche tonige Beschaffenheit nicht immer bewahrt. Wir finden zuweüen

* Wir kenneu zwei Typen von Eoterden : die Eoterde der regenreichen sub-

tropischen Gebiete (Lateritgruppe) und solche der subtropischen Halbwüstengebiete.

Diese zwei Gruppén sind einander nur in der Farbe áhnlich ; alle anderen Merk-

male sind scharf verschieden. Die erste Gruppé unterscheidet sich von dem typi-

schen Laterit durch Abwesenheit oder geringe Menge von Aluniiniumhydroxyden.
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nur tlie harte rote Kruste, welche sich mit dem Muttergestcin stark verbindet.

Die Kruste, wo ich solche lieobaohteu konute, euthált fást gar nicht vou (len

braunen Flecken von Manganverbindungen, was man aus den Daten der folgenden

Analyse seheu kann. Die Aualyse wiirde von Rutd. Sowadowski ausgeführt.

H^O bei 105—110° C. = "lO-85% ; Glühverhist = tí-02% ; SOo = 55-00%;

Aí.Oj = 19-36%
; Fe^O^ (+ FcO) 8-09% ; MnO = 0-72% ; CaÖ = 6-49%

;

MgO = 3-43% ; h\n = 0-52% ; Sa^O = 1-28% ; Summe 100-91.

Die Quantitat des hygi-oscopisclien und chemiseh gebundenen Wassers

ist sehr stark erhöht, was für den Eoterdeverwitterungstypus sehr charak-

teristisch ist ; die Eisenoxydmenge ist ebenfalls erhöht, die Basen werdeu

jedoch verháltnisraaBig schwach ausgelaugt. Der Gehalt an Aluminiumoxyd und

Kieselsaure weicht nicht viel von der Menge derselben Oxyde in Andesiteu ab.

Mehr verwitterte Massen, die aus der uáchsten Umgebung von Bikszád

genommen wurden, sind etwas verschieden : einige derselben sind ohne braunen

Flecken von Manganverbindungen, die anderen tragen solche Flecke. Die che-

mische Zusammensetzuug (Analyse vou Stud. E. Gowerdowski) der ersteren

ist folgende :

//jO bei 105—1 10° C. = 9-81 % : Glühverlust = 9-87%
; Si.(\ = 47-65%

;

Al^Os ="25-23% ; Fe^O^ = 12 20% ; FeO = 1-16%
; MnO = 1-24%

; CaO =
1-70%; %0 = l-74%; K^O = 0-36% ; Na^O = 0-15% ; Summe 101-30%.

FeO gehört zum Teil dem Magnetit an welcher in Eoterden sehr gut

erhalten bleibt. Was die anderen i?0-Oxyde anbetrifft, so ist anzunehmen

daö dieselben dem rhombischen Augit angehören, welcher schwerer verwittert.

als die Plagioklase.

Die andere Probe von Roterde, welche Flecken von Manganverbindungen

aufweist, hat folgende Zusammensetzung (Analyse von Stud. E. Gowerdowski).

H^O bei 105—110° C. = 11-67% ; Glühverlust = 9-23% ; .StOa^ 48-47%
;

AhO^, Fe^O^. FeO zusammen = 38-46% ; íI/íiO = 1-26% ; il/gO = 1-50%
;

C«"o= 1-32%,- A;0 = 0-29%; Act,í,O = 0-27%; Summe 100-80%.

Es ist klar, daB der Unterschied zwischen diesen Varietáten nicht zu

groB ist, auch was die Menge von Manganoxyd anbetrifft.

Die Zusammenstellung der Beobachtungen überzeugt uns davon, daB die

hiesigen Roterden nicht gegenwártige Verwitterungsprodukte sind ; denn die

jetzigen khmatischen Bedinguugen führen zu der Podsolbildung, welche man
nicht nur auf der Bikszáder Ebene, sondern auch auf den Gehangen be-

obaohten kann. Es ist klar, daB die Roterden alté, und wie ich glaube,

tertiáre Verwitterungsprodukte sind,* welche in bedeutender Menge mit der

* Es ist bekannt, daB dio tertiáre Verwitterungsprodukte in Európa sehr

hiiufig zu dem Eoterdetypus, sogar Laterittypus gehören. In RuBland sind tertiár

die Roterden der Umgebungen von Batum (Transkaukasien). Ich habé auch die

Muster von tertiarer Roterde aus dem Fernen Osten des asiatischen Rufílands

(Primorskajageliiet) studiert. Diese Probeu hat einer von meinen sibirischeu Mit-

arbeiteru D. W. Iwanow gefuuden uud als jetzige Verwitterungsprodukte anerkannt.

I)ie Ai-tikel über dieso Roterde wird iu der russisohen Zeitschrift «Pedologie» er-

scheiuen.



684 D! K. D. OLINKA

Denudation zerstört und in die Ebene transportiert wurden. Dórt werden

dieselben unter ganz anderen Bedingimgen transformiert, wobei' die rten

Eisenoxydhydrate (Turjttypus) in gélbe Hydrate (Limonittypus) übergehen.

Ein Teil der Eisenoxydhydrate und Manganoxyde wird aus den oberen Boden-

schichten ausgelaugt, was für Podsolbildung typisch ist, und bildet die Ort-

steinkonkretionen.

So erstelit auf den Trümmern der alten Welt \\ieder neues Lében !

Nowo-Alexandria, den 31. Márz 1911.

BEMERKUNGEN ZUR TEKTONIK DER UMGEBUNG

VON BUCCARL

Von Kael V. Teezaghi.

— Mit. Fig. 55. —

Durcli die üebenswürdige Vermittlung des Herrn Vizedirektors Bergrat

Dr. V. SzoNTAGH war es mir vergönnt, einige Tagé hindurch die Umgebung

von Buecari an der kroatischen Küste in Gesellschaft des Geologen Herru

Dr. Viktor Vogl zu begehen. Herr Dr. Vogl liatte, bevor er die Aufnahms-

arbeiten in Buecari begaun, im Bakonyerwald gearbeitet. Ich hingegen ver-

brachte ein und einhalb Jahre, mit geodatiscben, geologischen und hydrologi-

schen Arbeiten beschaftigt, in der kroatischen Lika, vornehmlich im Dragatal

und im Gackapolje. Eine Folge dieser unserer jüngsten Erfahrungen war, daB

unsere Auffassungen der Tektonik des gemeinsam begangenen Gebietes in

mauchen prinzipiellen Punkten stark divergierten und die Debatte gestaltete

sich zu einer so interessanten, daB ich mich, duroh Herrn Dr. Vogl hierzu

angeregt, entscliloss, meine Ansichten über den vorliegenden Fali zu publizie-

ren, bevor ich noch die Eesultate meiner Likaner Detailstudien der Offentlich-

keit übergebe.

Einen der charakteristischen Ziige im orographischen Bild des Küsten

gebietes Fiume—Zengg bildet ein tektonisches Lángstal, welches hart neben

der Küste und parallel zu dieser in NW—SE Eichtung streicht. Bei Növi

taucht es unter den Meeresspiegel, bei Fiume hingegen schwenkt es nach

NNW ab und koinzidiert einige Kilométer hindurch mit der Eecinaschlucht.

Verbunden ist das Tal mit der Meeresküste durch eine Reihe kurzer Quertáler

n. zw. von N nach S : Eecinadurchbruch bei Fiume, Tal von Martinschizza

(alté Eennbahn), Valloné di Buecari, Bucht von Cirkvenica, Bucht von Növi.
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An zwei Stellen sinkt die Talsohle unter den Meeresspiegel, u. zw. in der Bucht

von Buccari und in der Bucht von Növi. Die Bucht von Buccari, gewissermaüen

eine inundierte Mulde, communiziert durch die eben erwáhnte Valloné di

Buccari mit dem Quarnero. Das Arbeitsgebiet des Herrn Dr. Vogl erstreckte

sich etwa von Martinschizza bis Dervenik, in der halben Distanz Portó Eé

—

Cirkvenica. Die Tektonik seines Gebietes hat Herrn Dr. Vogl intensiv be-

Pig. .05. Skizze des Laugstales Fiume-Novi.

scháftigt und war er schon kurz nach Inangriffnahme seiner Arbeiten zui-

Ei-kenntnis gelangt, da6 es sich hier um sehr tiefgreifende, zum Teile wirklich

rátseDiafte tektonische Störuugen handeln mufí, welcheu das Lángstal seine

Pliysiognomie verdaukt. Icli víill die wichtigsteu Punkte hervorheben. Zunachst

das Lángenproül. Wahrend die Höhenrücken zu beiden Seiten aus Kaikén des

Senon und Túron bestében, wie Herr Dr. Vogl konstatiert hat, fiuden sich

an den Flauken AJveolinen- und Nummulitenkalke und der aulkrordentlich

i'riichtbare Tiilgrund zeigt (e o z a u e) melír oder weniger sandige, durchwegs
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steil gestellte, oft saigere Mérgei. Das Sohlengefálle ist kein einheitliches,

sondern es wircl zwischen den oben erwáhuten Quertalern durch mehr oder

weniger hohe Barriéren in Miden geteilt, welche durch die Qaerrisse ent-

wássert werden. Diese Barriéren bestében nun nicht, wie man wohl vermutén

sollte, aucb aus Mérgein, sondern aus Kreidekalk. welcher, wie in Dervenik,

den Mérgei riffartig durohbricht, oder, wie am SE-Ende der Bucht von Buccari,

die Form einer EückfaUkuppe annimmt, welche durch einen Mergelstreifen

von der Südostflanke (Eücken von Portó Ké) getrennt ist. Das wiire eines.

Die zweite Tatsache von einschneidender Bedeutung bezieht sich auf die rela-

tíve Lage der Mérgei und der Nummulitenkalke zum Senonkalk. Es ist nám-
lich sowohl an der gauzen Nordostküste der Bucht (besonders 0'5 km N-lich

von Bakai-ac an der Strasse) und an der Südwestküste (Steinhrüehe der

Buccareser Zementfabrik) zu erkennen, dafi der Mérgei die Kreidekalke unter-

teuft. Endlich durchbricht auf der Höhe von Kostrena (Buccari S) der áltere

Turonkalk das jüngere Senon.

Der Schlofiberg von Drivenik prasentiert sich, wenn man vod Dol mali

in SE-hcher Eiehtung der StraBe folgt, als máchtiger Felskopf von einigen

fünfzig Metern relativer Höhe und steilen, felsigen Hangén, etwa in der Mitte

eines Aachen, fruchtbaren Tales. Flachgeböschte Mergelhange vermitteln den

Ubergang zur ebenen Talsohle. Aus gröBerer Entfernung fiel mir die eigen-

tümliehe pfeüerartige Vertikalgliederung des felsigen NE Absturzes auf, an

welchen sich noch einige rundliche Felsköpfe anlegteu. Die Felsköpfe erwiesen

sich bei náherer Betrachtung als gi-obe Brekzien von stark wechselnder Block-

gröBe mit eisenschüssigem Bindemittel und zahlreichen, hellgelb versinterten

Hohlraumen. Der NE-Hang des Tales war regelmáBig, die Grenze des Mergels

gegen den Kaik ziemlich geradlinig. unter dem Kamm einige der Tah'ichtung

parallel streichende felsige Steilstufen. Am SW-Hange war jedoch auffallend,

daC die Mergelgrenze unmittelbar dem SfliloBberge gegenüber tiefer lag und

zu beiden Seiteu in einspringendeu Winkein hoch hinaufzog. An beiden Han-
gén war die Schiehtung im Kreidekalk voUkommen verwischt.

Das Bild von der vertikalen. pfeilerartigen Gliederung der Steilhange

des SchloBberges wiederliolt sicli auch an den Hangén der Senonsoholle

Bakarac E. Die SclioUe mit den HOheu von Portó Ré bietet orograp])isch

denselben Anblick, wie etwa das Tal von Növi, von Zengg aus geselien.

In dem Querrücken von Sv. Kuzma, Buccari NW, 1-2 km Luftlinie vom
Strandé entfernt, wiederholt sich im Prinzipe dieselbe Erscheinung wie in

Drivenik, jedoch in viel gröBerem MaBstabe. Zuniiehst schiebt sich 0'7 km
W-lich von Buccari ein Bergrücken kulissenartig gegen die Tiefenlinie vor

und bei Sv. Kuzma sehlágt sich dann eine Briicke von Kreide und von Num-
mulitenkalk nach dem andern Hang bei Skrljevo. Wahrend am Wege S-lich

von der Kirche die Mérgei aufgeschlossen sind, sieht man im Einschnitt der

Eisenbahn zunachst das Senon in reiner. spáter dann in dolomitischer Aus-

bildung bloBgelegt.

Von Sv. Kuzma zieht die Mergelgrenze — und das möchte ich liier

betonén — nahezu horizontal gegen Martinschizza, wahrend das Langenprofil
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des Tales die uormale, steil ausetzende, allmahlich ausflachende Form zeigt.

Niir au einer Stellc wird das Tal von einer Kalkrippe geqiiert, welche jedoch

keiueu starkeu Einfliil5 auf das Liingenprofil zu habén scheint. Ich hatte frülier

oinraal Gelogcnheit, die Mérgei in f'ast sandsteinartiger Ausbilduug im Erosions-

gi-aben des Baches, steil aufgeriehtet, zu sehen. Im Quergraben von Martin-

sehizza soll kein Mérgei anstehen.

Endlich will ich uoch die beiden wichtigsten Mergelaufschlüsse an der

Küste der Buoht von Bucoari kurz charakterisieren. An der StraBe von Bakarac

uach Buccari biegt die Küste an einem Punkte 1'5 km N-lich von Bakarac

nach W ab. die StraBe umgeht den dórt anstehenden Nummulitenkalk.

In der Mulde vorher sieht man den Mérgei, uach dem Lande zu unter etwa

45° einfallend, ausbeissen. Das Streichen jedoch variirt auf der kurzen Strecke

von 25 m um Betragc von 30° und siud die Bánké sichtlich verschwenkt und

verdrückt.

Diese UngleichmáBigkeit tritt besonders klar zutage in den Aufschlüsseu

hinter der Zementfabrik von Buccari. Im Hauptsteinbruche sieht man vor sich

den ca. 30 m liohen, etwa unter 70° geböschten AufschluB. in welehem ein

geradezu chaotisches Durchoinauder von blauen. sandigen. von braunen, toni-

geu Mérgei und von unter-. über- und zwischengelagerten Kalkrifl'en bloBgelegt

ist. Au den Ráudern erkenut man obendrein eine Brekzie von ahnlicher

Bescbafi'enheit. wie die beim Driveniker Berg bescbriebene. Von einer eiuheit-

liclien Schielitung ist keiue Spur. N-lieh von dieser Stelle, tiefer untén, sieht

man wieder Mérgei uud Nummulitenkalk nebeucinander und im Aui'schlusse

S-lich von der Fabrik erkenut mau wieder Mérgei uud Brekzieu gemischt.

Die soeben angeführten Erscheiuuugeu bildeteu den Hauptgegenstand

unserer Debatten und will ich meine Einwürfe gegeu die Erklárungsversuehe

JTcrrn Dr. Vogls zwanglos wiedergebeu, nicht etwa in der Absicht. eiu dog-

matisches Urteil zu fálleu. sondern im Gcgenteile uur zu dem Zwecke. die

gegnerische Kritik lierauszuforderu und auzuregen.

Die Querrückeu von Driveuik. Dol mali, Bakarac. Buccari, hielt Herr

Dr. VoGL fiir Schollen, welche zwi,=ehen Querbrüchen steheugeblieben siud.

Das Unterteufen der Kreidekalke durc-h die (eozauen) Mérgei hielt er jedoch

f r die Folge einer überkippten Faltung, welche sich etwa in der Höhe der

Buocareser Zementfabrik in eine Art überkippte Doppelfaltuug verwandelt, um
daun in dem Querrückeu von Sv. Kuzma ilir Ende zu finden. Tatsáehlich láCt

sicli. wenu auch auBerordentlich unsicher. eiu Übergehen des meerseitigen

P^iuíVillens der Kreidebanke un der HochstraBe von Ozljak 1 km E-lich vou

Dol veliki (iurch die saigere Lage in eiu Eiufallen uach dem Lande zu S-lich

vou Hrc'ljin beobachten. Seine festeste Stütze sind freilich die Mergelaufschlüsse

bei Bakarac uud hinter der Buceareser Zementfabrik.

Was mir uun zuniichst aufíiel. war der Maugel au uennenswerteu Quer-

brüchen, welohe doch die Horstbildung von Dervenik begleiten m ü B t e n.

Der NE-Hang ist mit seincr horizoutal verlaufeudeu Mergelgreuze völlig intakt

uu<l im SW-Hang(> bricht die Mergelgreuze sogar nach untén anstatt nach

obeii. Die Brüchc parallel zur Streieliriehtuug des Tales stehen da als parallelé
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Mauern im NE-Hang, ganz besonders im Hintergruncle der Bucht von Cirkve-

nica. Die Kammliuien hingegen verlaufen ziemlich horizontal und gerade der

Verlauf dieser Kammlinien soUte die Querbrüche verraten. Ich habé in dem
tektonisch áhnlich gebauten Senjsko-Bilo- und Velebitgebirgen die Beobachkmg
gemacht, dafi sich Querbrüche meist im Verlaufe der Kammlinien erkennen

lassen. Es ist dies im Kalkgebirge, wo die überfláchenerosiou im Verháltnis

zur chemischen Denudation bei der Hchaffung der Eeliefformen in der Eegel

eine ganz untergeordnete Rolle spielt, sehr leicht einzusehen. Die jahrliche

Abtragung horizontaler Fláchen kanu niclit mehr und nicht weniger betragen,

als das durch die chemische Löaungsfáhigkeit des jahrlichen Niederschlags-

quantums für den ganzen Landstrich festgesetzte MaB. Niveaudiíferenzen, welche

durch tektonische Verschiebungen im Gebirgskörper hervorgebracht werden,

íindet man daher háufig wohl konserviert. Auf den Kámmen zu beiden Seiten

des Drivenik ist von solchen Niveaudififerenzen nichts zu bemerken. Aber auch

die geologischen Aufnahmen habén bis dato keine Anhaltspunkte geliefert fftr

die Annahme von Querbrüchen. Mit welchem Eechte darf man alsó diese

Querbrüche zur Erkláruug der Kalkinseln heranziehen? An eine sekundare

Faltenbüdung im Kreidefelde des Talgrundes kann man ebenfalls schwer den-

ken, denn es drangt sich sofrt die Frage auf: warum ist der Ki-eidekalk

talauf- und talabwárts tief gelegen und eben und die Abhange des Ei£fes nach

diesen Seiten hin steil?

Schon beim ersten Anblicke des SchloBberges und spáter, als víir ihu

bestiegen hatten, drángte sich mh- die Überzeugung auf, daB wir es uicht mit

einem tektonischen Gebilde, sondern mit einer Oberfláclienform zu tun habén,

welche schon wahrend der Ablagerung des Mergels, etwa als Küstenriff, bestand

und in die spátereu Dislokatiouen miteinbezogen wurde, um endlich wieder

bloBgelegt zu werden. Bestarkt wurde ich in meiner Auffassung durch die

Brekzien, welche sich an seinem FuBe fanden und welche sich als alté Strand-

brekzien deuten lassen. Aus den spiiteren geologischen Arbeiten in der Nachbar-

sektion Herrn Dr. Yogls ging hervor, daB auf dem Küstenpunkte, welcher mit

dem SchloBberge korrespoudiert, eine Halbinsel sich in das Meer erstreckt,

welche NW-lich und SW-lich von Mérgein flankiert wird. Eine ahnliche, fást

möchte ich sagen, Verdickung des Küstenwalles, welcher unser Tal im SW
begrenzt, streicht über Dol Mali und koinzidiert mit dem E-Eande des Golfes

von Fiume. Eben dasselbe gilt von Sv. Kuzma. In derselbeu Eichtung verlau-

fen aber auch die kurzen Quertaler, welche unser tektonisches Lángstal mit

der Küste verbindeu. Die Streichrichtungen dieser Táler ziehen ebenso wie die

Streichriclituugen der Eiegel parallel zu dem gewaltigen Steilbruche, welcher

die Ostküste Istriens bildet und welcher die Abbrüche des Tschitschenbodeus

unter einem Winkel von 10° schneidet. Auch in der oScharuug der Lika*

(GituND : Karsthydrographie) lassen sicli deutlich zwei unter einem, wenn auch

spitzeren Winkel, sich schneideude Streich- und Bruchrichtungen unterscheiden,

welclie offenbar auf zwei verschieden orientierte Gebirgsschübe zurückzuführeu

sind und es liegt die Aunalime auf der Hand, diese Gebirgsschübe auch zeit-

lii-h zu trennon. Wahrend die Bruchlinien parallel zur heutigeu Küste Fiume

—
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Zengg iu dcr orographischeu Gestaltung des Laudes ziemlich deutlich zum

Ausdrucke kommen, sind die Spuren der zweiten, etwa in der Eichtung der

Küste Fiume—Pola verlaufenden mehr oder weniger verwischt. In die Epoche

der alteren der beiden Stauchungen -nürde ich die Entstehimg der Oberfláchen-

formen, welche die heutige Quergliederung des Lángstales Fiume—Növi bewirk-

ten, verlegen.

Mit dieser Aunahme verwickle ioh mich scheinbar in einen Widerspruch

mit dcn in der Literatur (insbesondere in Grund, «Karsthydrographie» und

Dr. WiAGEN : oBeitráge zui Geologie der Insel Vegliai)) niedergelegten Beobach-

tungen. Die Autoren erkláren übereinstimmend, daB die Ablagerung der mer-

geligen tertiáren Sedimente auf eiuem eingeebneten Boden stattgefunden habé
;

Grund knüpft u. a. darán seine Betrachtungen über die Gefallsverháltnisse der

gleichaltrigen Fltisse. Wie wáren auf einer solchen eingeebneten Flache scharf

aus dem Terrain ragende Eeliefformen, wie ich sie bei der Erklárung des

SchloBberges von Drivenik annehmen muBte, möglich ? Der auBerordentlich

regeknáBige Verlauf der Mergelzonen und Mergelgrenzen im kroatischen Küsten-

gebiete weist zweifellos auf die Eichtigkeit dieser Auffassungen hin.

Die Seekarte der N-lichen Adria wirft nun auf den eben angedeuteten

Widerspruch ein ganz neues Licht. Wir sehen SW-lich von der Küste Fiume

—

Zengg eine Gruppé von langgestreckten Inseln mit scharf ausgepragten Kamm-
linien und typischen Steilküsten. Zwischen ihnen jedoch breitet sich eine

Flachsee mit nahezu horizontalem Boden und verschwindend geringen Tiefen-

schwankungen in den einzelnen Meeresteilen. Die Seekarte liefert folgende

Daten : lm Golf von Fiume, zwischen Veglia, Cherso und der Festlandküste,

schwankt die Meerestiefe zwischen 61 und 66 m. Im Kanál von Farasina

:

61 m. Quarnero N-lich von Arsa : 50—53 ra, N-lich von Promontore 49—53 m.

Quarnerolo zwischen Cherso und Veglia N-lich vom Parallelki-eise des Cap
Promontore : in der Mitte 96 m, im S und N 80 m. S-lich von Promontore

parallel :
78—84 m. Canale Maltempo ist eine Mulde von 40—45 m Tiefe. Bei

Selce sieht man eine Einschnürung, dann folgt der Canale della Morlacca mit

56 m. Dann senkt sicli der Meeresboden allmáhlich und erreicht zwischen

Sv. Juraj und Pervicchio eine Tiefe von 76 m usw. Man sieht alsó, es stehen

die denkbar schárfsten morphologischen Gegensátze im Terrain hart ueben-

einander : gefáUose Ebenen, durch steilere Einnen miteinauder verbunden, und
scharf ausgepragte Bergrippen. Wie dieses merkwürdige Nebeneinander mit
Notwendigkeit aus der Natúr des Kalkgebirges und dem Meehanismus seiner

Formenbildung hervorgeht, werde ich in einer Abhandlung (welche im Manu •

skript bereits fertiggestellt ist), ausführlich darlegen. Hier will ich vorláufig

nur die Tatsache konstatieren. daB diese Gegensátze heute de facto bestében.

DaB nun ahnliche orographische Verháltnisse, wenn auch ohne die heutige

überaus reiche Gliederung, bereits zur Zeit der Ablagerung unserer mergeligen

Sedimente und vor dem letzten Gebirgsschub, welchem die deutlich hervor-

tretenden NW—SE Linien des heutigen Gebirgsgebüdes ihre Entstehung ver-

danken, bereits bestanden habén, für diese Annahme habé ich bereits Beweis-

material gesammelt. Aber auch in den Aufzeichnungen Herrn Dr. Waagens

Földtani Közlöny. XLI. köt. Í9U. 45
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über die Geologie der Insel Veglia finden sich Anhaltspunkte für diese Au-

nahme. Wáhrend dieser Autor im allgemeinen den auBerordentlich regelmáí5i-

gen Verlauf des Schichtstreichens hervorhebt, erwáhnt er, daB an gewissen

Stellen der Schichtenbau bis zur Unkenntlichkeit verwischt ist. So sagt er z. B.

der Gebirgsbau im Tal der Fiumara sei ainfolge Abrutschungen, Verwerfungen

und Verdrückungeu unentwirrbar. » In der Umgebung des Bescatales lágert

oauf scheinbar uugestörten Mérgei- und Sandsteinschichten eine ziemlich

maciitige Tafel von Nummulitenkalk. » Es lag die Versuchung nahe, diese

chaotischen Zerstörungen gewisser Partién als zufállige Erscheinungen zu deu-

ten und im übrigen den geologischen Bau des Landes durch diese zerstörten

Streifeu einfaoh hindurch zu konstruieren. Ich hingegen halté gerade diese

Stellen für charakteristisch. Hier sollen nun meine Betrachtungen eiusetzen.

Denken wir uns einen Landesteil von áhnlicher Beschaffenheit. vne das

heutige, der kroatischen Küste vorgelagerte Inselgebiet, nur weniger reicli

gegliedert. Eiuzelne langgestreckte, scliarf ausgeprágte Inseln mit Steilküsten,

isolierte Eiffe, zwischen ihnen eine Flachsee mit nahezu konstanter Tiefe, das

Absetzen toniger und kalkiger Sedimente im bestén Gangé. Dieses Gebiet

werde nun einem Gebirgssohub unterworfen, dessen Eichtung mit der Lángs-

achse der Inseln einen sehr spitzen Winkel einschUeBt. Was wird geschehen?

Man kann über bruchlose Faltung denken wie mau will. jedenfalls gilt

das Gesetz vom Minimum der Deformationsarbeit für gepreBte Gebirgsglieder

ebenso wie füi- die Formánderung eines jeden elastischen Körpers. Der Span-

nungsausgleich erfolgt mit dem geringstmöglichen Arbeitsaufwand. Man deuke

nun : wie einfaoh ist die Berstuug und Übersohiebung im Vergleiche zur über-

kippten Faltung! Die überkippte Faltung ist aus rein mechanischen Grundén

nur denkbar in einer plastischen Masse, welche obendrein durch Vertikalkráfte

am Ausweichen verhindert ist.'' Diese beiden Bedingungen sind gégében, wenn

der zu faltende Teil der Erdkruste durch Massen überlagert ist, derén Gewicht

die Druckfestigkeit des Gesteines berschreitet. In diesem Falle laBt sich eine

latente Plastizitát, ohne eine vollstándige Zerti-ümmerung und Eekristallisation

ohne weiteres begreifen. Sonst aber müssen lokale Berstungen und Überschie-

* Damit sei absolut nicht geleugnet, da-lj regelrechte, bruchlose Deformation

nicht auch in den obersten Gesteinsschichten eines dem Gebirgsdruck unterworfenen

Gebietes auftreten könne. Wo einmal Bruch und Verschieburig stattgefunden habén,

verteilt sich eine Pressung nicht mehr gleichmáfiig, sondern entsprechend dem
elastischen Yerhalten des gepressten Körpers. Es kann alsó vorkommen, dafi dieser

Druck stellenweiae die «Streckgrenze» des Gesteinsmateriales berschreitet und das

Matériái dieser Stelle wird durch die Zugfestigkeit der Umgebung gehindert, aus-

zuweichen : die Bedingungen zur Deformation sind vorhanden. Man hat dann das

überraschende Bild eines bruchlos deformierten Gesteines inmitten einer scheinbar

iinveránderten Umgebung. Ich habé solohe Erscheinungen nicht nur im Karát

sondern auch, und zwar besonders deutlich, in den eisenschüssigen Kalkkonglome-

raten des Kitzbühlerhornes (Tirol) und im Maastal bei Yvoir (Belgien) beobachtet

Doch sind diese Vorkommnisse ohne EinfluB auf das tektonische Gesamtbild.
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buugeu vorwiegen, wobei die Gesteinskomplexe zwischen diesen Bruchstelleu

nui- unbedeutend deformiert werden.' Die Zugfestigkeit des unbelasteten Kalk-

gebirges ist verschwindend klein uud jede Faltung involviert Zugspannungeu.

Selien wir mm nach, wie es mit den beiden Bedingungen in uuserem
konkréten Fallo bestellt ist. Eechnen wir mit einer mittleren Druckfestigkeit

drs Kalkes von 1000 kg cm- d. s. 10,000 T m^ entspricht alsó bei einem an-

genommenen spezifischen Gewiohte des Kalkes von 2-5 einer Überlagerung

durch eiuen 3500 m machtigen Gesteinskörper. Wie konnte diese Belastung

diu'ch eine kalkig-tonige Strandbildung hervorgerufen werden '? Das wáre alsó

die eine Bedingung. Die zweite ímerlássKobe Bedingung bezieht sich ebenfalls

auf die Tiefenlage der zu falteuden Masse, jedoch im Hinblicke auf die Lokali-

sierung der Kraftwirkungen. Seheu wir von der Krümmung der theoretischeu

Erdobcrtlache ab und denkeu wir vms ein Gebü-gsland mit Kámmen, Miden
und Graben. Der t i e f s t e Punkt dieses Gebirgslandes bezeichnet das höchste

Niveau, in welchem noch eine faltende Horizontalkraft möglich ist. Eine hölier

situierte Kraft hátte keinen Eückhalt. Jeder drüokende Körper involviert ein

AN'iderlager und zwar mufi dieses Widerlager ziemlich tief liegen, so daB seine

Teudenz, auszuweichen, durch das Gewicht der überlagernden Massen kompén

-

siert wird. In unserem konkréten Falle : Bergrücken in einer Flaohsee, babén

wir als Widerlager bloB den Meeresarm und die frisch abgelagerten, wenig

machtigen, kaum noch verfestigten Sedimente. Ich denke, das ist zu \'senig.

Man sieht alsó, kelne von den beiden Bedingungen zur Bildung liegen-

der Faltén ist erfüllt. Schwere tektonische Störungen sind konstatiert, die

Ivraft, welche diese Störungen zur Folge hatte, muB tief unter der geglieder-

ten, zum Teile mit jungen Sedimenten überlagerten Küstenlandschaft ihren

Sitz gehabt habén. Suoheu wir nun die Wirkungen dieser tiefliegenden Kraft

auf die Gestaltung des Schichtenbaues in der Niihe der Erdoberfláche zu

deduzieren. Intensive Faltung kommt mangels Zugfestigkeit nicht zustande.

Infolgedessen Laugsbriiche ungefáhr senki-echt zur Druckrichtung, vielfach

abgelenkt dui'ch die schon vorhaudenen, álteren, anders orientierteu Disloka-

tionen. Der Druck wirkt weiter, die SchoUen zwischen den Langsbrüchen

werden aufgerichtet. mit Einfallen gegen die Druckrichtung. An den Bruch-

fláchen erfolgt láolileppung und Zerstöruug, deun der herrschende Gebirgsdruok

ist zu gering, um glatte Bruchfláoheu zu erzwingen. Das Gestein ist stark

gekliiftet und die einzelnen Partién greifen wie Záhne ineinauder. (Ich werde

noch an anderer Stelle Gelegenheit nehmeu, den innigeu Zusammenhang
dieser Brüche mit der Morphologie des Karstgebirges zu erörtern.) Die abge-

lagerten jungen Mérgei werden zwischen den Langsschollen eingekeilt und

zerpresst. So etwa wáren die Vorgange in maBiger Tiefe zu denken. Was
geschieht aber an der Oberfláche ? Die Bergformen sind ein Kompromiss

1 Wo wir den Kaik fossilfübrond angetroffen habén, waren die Fossilien

intakt. Wáre das Kalkgestein tatsachlich einer intensiven Faltung unterworfen gewe-

sen, 80 wáren die Fossilien zweifellos nach der Streckrichtung verzerrt. Das war
.aber nirgends der Fali.

45*
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zwischen der Gesteinsfestigkeit und den áuBeren Kraften. Durch Übeiiagerung

von solohen Oberfláchenformen durch schlammige Sedimente sind die áuBeren

Agentien ausgeschaltet. Wenn nun diese wohlkonservierten Steilküsten, Eiffe

und Bergziige durch Aufrichtung aus ihrer natürlichen Lage gebraoht werden,

so sind bedeutende Gleichgewichtsstörungen unausweichlich. Vergessen wir

nicht, daB Kreidekalk und eozáne, zum Teile mergelige, zum Teile noch

schlammige Sedimente sehr verschiedene Festigkeitseigenschaften habén. Der
Mérgei war zur Zeit der Aufrichtung noch ein unbeschriebenes Blatt, mehr
oder weniger plastisch, kliiftete sich, váe er eben gedrückt wurde, und wich

aus, wo er konnte. Die Druckrichtung ist nahe der Erdoberliache durch zahl-

lose Faktorén beeinfluBt, besonders dorten, wo sich bereits Reliefformen beíin-

den, es sind alsó derartig chaotische Lagerungsverháltnisse, wie wir sie in den

Briichen der Buccareser Zementfabrik, ferner bei Bakarac, Drivenik und auf

der Insel Veglia antrefifen, sehr wohl begreiflich. Aber auch weite Strecken

mit regelmáBigster Lagerung habén wir zu erwarten, dórt námlich, wo die

Störungen durch bestehende steile Oberfláchenformen wegfallen, in den weiten,

gefallosen Senken zwischen den langgestreckten Inseln.

Das steüe Aufrichten der GebirgsschoUen bewirkte jedoch Massendefekte

im Grenzgebiete zwischen den tiefliegenden Zonen der Faltungen und den

höheren Regionén des Brechens und Verschiebens. Ein Setzen der gestörten

Gebirgsmasse nach dem Aufhören des horizontalen Sohubes war die natürliche

Folge. Diese Setzungsbrüche müssen ganz anders aussehen, als die meist

schrág einfallenden Aufstauchungsbrüche, weil sie ihrer Entstehung nach mehr
oder weniger senkrecht in die Tiefe ziehen. Es handelt sich námlich bei den

Brüchen erster Kategorie um die Wirkung einer anhaltenden, ruhigen Pres-

sung, wáhrend die Brüche zweiter Kategorie auf eine Uberwindung der Festig-

keit unter der Wirkung des Eigengewichtes zurückzu-führen sind, auf ein

«Nachbrechen» im wahren Siane des Wortes. Dieser zweiten Kategorie dürften

die langgestreckten, nahezu geradUnig verlaufendcn, prallen Felswánde ange-

hören, welche ich weiter oben erwahnt habé. Warum sind diese Bruchgattun-

gen in einem Gebiete intensivster Gebirgsfaltung, etwa in unseren Zentral-

alpen, so selten typisch ausgebüdet, wáhrend sie unsere Karstgebirge, vom
Tschitschenboden angefangen bis nach Dalmatien geradezu charakterisieren ?

Eben weil die Zentralalpen ein Gebiet intensivster Faltung reprásentieren.

Die intensive Faltung hátte dórt wohl kaum stattgefunden, wenn sich diesfr

Gebirgskette zur Zeit des maximalen Gebirgsdruckes nicht unter der Pressung

jener gewaltigen Decke von Sedímenten befuaden hátte, derén Eeste uns in

den N-lichen und S-lichen Kalkalpen entgegentreten. Diese gewaltige Belastung

hat eben die Entstehung von Massendefekten und mit ihr die Setzungen von

vorneherein verhindert. Diese Massendefekte und mit ihnen die Setzungsbrüche

werden selbstverstándlich ungefáhr parallel zu den Stauchungsbrüchen auf-

treten. Zu Massendefekten in der Druckrichtung, alsó zu einer ganzen Serié

von Setzungsbrüchen quer zur Hauptstreichrichtung des gestörten Gebirgsteiles,.

wie sie Herr Dr. Vogl fordert, liegt kein zwingender Grund vor.

Ich bin nun mit Hilfe meiner Deduktion zu demselben Eesultate gekom-
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men, welches sich mir, beim ersten Anblicke des SchloBberges von Drivenik,

ganz unvermittelt aufgedrángt hat : daB wir es im Gebiete von Buccari weder

mit liegenden Faltén, noch mit Doppelfalten, sondern mit einfachen Stauchungs-

brücheu, Überschiebungen und Aufrichtungen zii tun habén, welche jedoch

dórt, wo sie eine zur Zeit der Mergelanlagerung und Aufstauchung bereits

vorliandone Bergform durchsetzen. eine chaotische Zertrümmerung des ur-

sprüugiicli geschichtéten Gebirgskörpers notwendig zur Folge habén muBten.

De facto ist in der Umgebung von keiner einzigen der drei Kalkbarriéren des

Líingstales ein Streichen der Kalkschichten einwandfrei zu konstatiereu, ebenso-

wenig wie in der Umgebung von Farasina, trotzdem wir bei unserer Begehung

gerade dem Streichen und Einfallen unsere besondere Auftnerksamkeit gewid-

mct habén. Noch eine Tatsache möchte ich erwahnen, um die Kontinuitat

des an dem Laugstale Fiume—Növi studierten Stauchungs- und Aufriohtungs-

j)rozesses in das rechte Licht zu setzen und zu betonén, daB sich dieser

ProzeB ganz und gar in der Náhe der Erdoberfláche und n i c h t

in der gepreBten Tiefe abgespielt hat In einer Mulde bei Carlopago an der

kroatischen Küste, etwa 40 m iiber dem Meeresspiegel, fand ich graue Mérgei,

welche an der Luft zerfielen und marine Fossilien nebst dünnen Kohlen-

sclimitzen führten. Die Mérgei v?aren durch einen seichten Schurfschacht auf-

geschlossen. (Einige von diesen Fossilien befinden sich gegenwártig in der

kgl. ung. geol. Reichsanstalt.) Bei Jablanac und im Dragatal von Zengg, etwa

0'5 km landeiwárts, stehen in derselben Höhe eisenschüssige Brekzien an.

welche ganz den Brekzieu von Drivenik und Buccari gleichen, etwa unter 10°

nach dem Meere zu einfallen und als Strandbildungen aufgefaBt werden müs-

sen. Wir sehen alsó in den Mérgein und Brekzien relativ junge marine Bil-

dungen vor uns. Wáhrend die álteren, tonig-kalkigen Ablagerungen bereits in

den Stauchungs- und QuetschungsprozeB einbezogen und deformiert wurden.

dauerte in dem höheren Niveau die Sedimentation ruhig fórt, wobei das ganze

Gebiet allmiihlig aus dem Meere emporstieg. Man könnte alsó. wenn nicht ein

gi-oBer Teil der aus dem Meeresbereiche emporgestiegenen Mergelbildungen

durch Erosion und Denudation beseitigt worden ware, allmáhlige Übergange

aus der horizontalen Lagerung der jüngsten Bildungen in die saigere oder

wiudschiefe Lagerung der álteren konstatieren. Ein schmaler. eingeklemmter

Keil von eozanen Mérgein findet sich übrigens auch im Innereu des kroati-

schen Hochlandes uud zwar in einem schluchtartigen Tal, NE-lich von Bunic.

Auch dórt wird der Mergelstreifen, allerdings diagonal, von einer Kreiderippe

durchsetzt. Das Einfallen der Ki-eidekalke erfolgt zu beiden Seiten des

Mergelstreifens nach dem SWS unter Winkeln von 4-5—55°
; der Schichtenbau

láCt alsó deutlich die von mir für das Tal Fiume—Növi skizzierte Entstehuugs-

gcscliichte erkennen.

Ich will nun meine oben angeführten Auffassungen kurz resümieren und
betoné bei dieser Gelegenheit nochmals, daB es sich vorliiufig nur um meine

p e r s ö n 1 i c li e, weuu auch auf eifi-iger Beobachtung basierende tjberzeugung

handelt. Schon wáhrend der ersten Karstwandertage des Frühjahres 1909 wurde
es mir klar. daB icli meine auf Beobachtungen in den zentralen Teilen unse-
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rer Alpen gewonnenen Anschauungen über Gebirgstektonik auf die Tektonik

des Earstgebirges n i c li t anwenden darf. Noch viel miBtrauischer wurde ieh,

als ich au der Hand der mustergültigen Karten und Profilé der « Service

géologique» die belgischen Ardennen beging. Ich behaupte nun wie folgt

:

Sámtliche Dislokationen ím Karstgebirge des von uns begangenen Gebietes

(Fiume—Növi) vollzogen sich im unbelasteten Gebirgskörper und kann daher

von regelrechten überkippten Faltén, besonders aber von Doppelfalten, keine

Eede sein. Gegen eine solche Annahme spricht ebensowolil die Beschaffenlieit

der von uns studierten Aufsehlüsse, als auch die festigkeits-theoretische Uber-

legung. Die tektonische Deutung darf um- mit folgenden Faktorén rechnen

:

Bruch, Aufrichtung der Sehollen, Setzung und Diskordanz mit allén ihren

Begleiterscheinungen, unter besonderer Berücksiohtigung der orographischen

Verháltnisse zur Zeit der Aufstauchung. Die eingehende Untersuchung melire-

rer gut aufgeschlossener Stellen ist notwendig. Dui-ch dieses Detailstudium

wird man das Charakteristische der Karsttektonik klar erfassen und man wird

erkennen, welche Annahmen bei der Konstruktion von geologisehen Karst-

profQen und bei der Deutung des geologisehen Kartenbildes erlaubt sind und

welche nicht. Insbesondere aber glaube ich, chaotisch zerstörte Stellen von

der Art des SchloBberges Drivenik und des Mergelbruches Buccari besonders

eingehender Kartierung empfelilen zu dürfen.

AnschlieBend an obige Diskussion der Tektonik von Buccari will ich

noch einiges hinzufügen über Dolinenbildung, nachdem wir auch dieses Thema
berührten, als wir von Hreljin aus das Karstplateau querteu. Ich sehe nam-

lich zwisclieu dem Karsttal mit sauft geböschten Hangén und der Doliue

keinen prinzipiellen Unterschied. Bei der Doliue erscheint die Tallinie einfach

in einem Tiefenpunkt konzentriert. Es ist dies bei der Permeabilitat des Kalk-

gebirges möglich und nicht weiter verwuuderlich. Rátselhaft war jedoch bis

dato die Entstehung der Böschungen, ebensowohl bei der Doüne, als auch

beim Tal und beim langgestreckten Gebirgsrücken, wenn man die Eigensehaf-

ten des Kalkgesteines in Betracht zieht. Ich konstatierte sowohl bei deu

Böschungen der typisclien Dolinen der Uvala von Zutalovka, als auch an den

Gehángen zahlreicher Kalkgebirgsketten eine auffallende Konstanz des Masimal-

Böscliungswinkels. Ich nenne im folgenden einige Zahleu :

Senjsko Bilo 33° 40' Germada (Ki-ain) _ _ ... 82° 50'

Velebit bei Kossinj _ 33° 40' Nanos (bei Ubelsko) 32° 50'

Pljesivica gegen Bihac _ ,.„ 30° 20' Nanos (bei Planina) ,._ 30° 20'

Die EegelmáBigkeit dieser Böschungen ist so auBerordentlich, daB sie

besonders an kahlen Karstgeliangen geradezu überrascht. Plumpe, unregel-

maBig begrenzte Felsformen brechen in gewaltiger Menge aus dem Hang
hervor und ordnen sich trotzdem derart einer immateriellen Fláche unter,

daB man aus weiter Férne den Eindruck gewiunt. man sehe auf eine geneigte.

etwas rauhe Ebene. Wie ist die Entstehung solcher Fláchen bei einem Gesteiu

möglich, welches (in reinem Zustande, wie es sicli ja nicht selten findet) an
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der Luft u i c h t in Schutt zerfállt, sonderu blol3 duroh die lösende Wirkung

des aufschlagenden meteorischen Wassers zerstört wird und gegebenenfalls in

senkrechten Wáuden, sogar in Übcrhangen stehen bleibt? Mit dieser Frage

liabe icli mich intensiv bescháftigt. In ibr sehe ich den Kern des Dolinen-

probloms und ich glaube diese Frage mit der in Vorbereitung befiudlichen,

ausführlichen Abhandlung physikalisch un4 chemiscb einwandfrei beantworten

zu köuneu. Aus der Entstebungsgeschichte der Böschung ergibt sich, wie ich

dórt darlegen werde, die Entstehnng abfluBloser Hohlformen im permeablen

Gebirge mit zwingender Notwendigkeit von selbst.

Graz im Herbst 1910.

BERICHTIGUNG

BETREFFEND DES VON DR. ST, V. GAÁL IN .NEUEEE BEITRAGE ZUK PLEISIOZANEN VER"

BEEITDNG VON CAMPÍLACA BANATICA PARTSCH» BESCHEIEBENEN FUNl'ES EINER TATZE VON

ÜRSÜS SPEL.EUS BLB.

Von Gábriel Téglás.

Herr Dr. St. v. Gaál gedenkt bei der Vorlage von pleistozánen Sáiige-

tierknochen aus einem Steinbruche kaum einige hundert Méter NW-lich von
Gyertyámos im Komitate Hunyad auch einer oB ár e n t at z e».* Damit dieser

auf die Aussage eines Steiumetzmeisters gegründete Fund möglichst bald aus

der Literatur verschwinde, erlaube ich mir sowohl den Verfasser als auch die

geneigten Leser dieser Zeitschrift über diese Angelegenheit aufzuklaren.

Grubenmeister Kabl Budinszkt, von dem Verf. die Knochen erhielt.

beschricb ihm niimlich auch jenen Ursiis xpdaeiis L.-FuB genau, welchen

sechs Jahre vor den neuereu Funden der damalige Direktor des Hunyader
Historischen und Archiiologischen Museums von ihm um acht Kronen an-

gekauft habén soll. Nun war aber bis 1903 ich Jener gewisse Museum-Direktor.

An einem Sonntag im Frühling des erwáhnteu Jahres, als ich gerade in der

Direktiouskanzlei bescháftigt war, verehrte mir ein Bergmann aus Bányapatak
durdi Vermittlung des Pedellen an der Realschule Josep Ágh eine Menge
Kalktufl'- und Tropfsteinbildungen. übzwar ich die Wertlosigkeit dieser Kollek-

tion sofrt erkannt«, und das damals als «Menschenhand» bezeiehnete Stück

sich als ein ganz frisch abgebrochener Tropfstein erwies, erschien es mir
uicht nötig meine ohuehin eng bemessene Zeit mit der Widerleguug der

Behauptungen des Übersenders zu vergeuden. Um jodoch die Wachsamkeit
des Bergmannes anzufachen übersendete ich ihm einige Kronen, wáhrend ich

* Földtani Közlöny B<1. XL. l!»l(). Heft S-i, pag. 265.
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die Sammlung selbst sofrt als Einfassung einiger Blumenbeete vor meinem
Fenster verwendete. Herrn Dr. St. v. Gaái, der damals bereits Professor in

Déva war tat ich von dem Funde uiclit einmal Erwáhnung und es ware mir
niemals eingefallen, daB die Tropfsteinbildung in Form einer Tatze von Ursii$

spelaeus Blb. nooh Einzug in die Literatur haltén würde.

Wie rege jedoch die Phautasie des Publikums auch in unseren gebil-

deteren Kreiseu ist, hierfür kann auch Herr v. Gaál, in der unter seiner

Leitimg stehenden Schulsammlung lehrreiche Beispiele finden. Ein solches

stellt jener Stockzahn von Elephas pHmigenius Blb. dar, welcher samt an-

deren von Adam und Kael Beda bei Sztrigy ausgegi-abenen Tierresten 1873

durch einen Dévaer Advokaten für die Eealschule angeschafft wurde. Einige

Lamellán des Stockzahnes waren abgelöst, und die auBerste Lan?elle hatte

die Gestalt eines Fingers, weshalb es sich der wackere Advokat nicht aus-

reden liefí, dali! er die Schule mit einer versteinerten Kinderhand beschenkt

hat. Ja, da die Eealschule, die damals noch mit groÉen Schwierigkeiten zu

kampfeu hatte, auf das "Wohlwollen des Advokaten auch in gesellschaftlicher

Beziehung sehr angewiesen war, so versáumten wir niemals, wenn der

Herr Advokat uns mit einem Besuch beehrte oder gar Gáste mitbrachte,

das gute Verhaltnis durch Vorführen des « versteinerten Wuudersi) zu befesti-

gen. Als versteinerter Lammskopf wieder galt jahrelang- eine eigentümlich

geaderte Kalksteinkonkretion von der Magura-Lehne gegenüber dem Puj,

nachdem der Speuder, der Herr Oberstuhlrichter gelegentlich seiner háufigen

Besuche es nie versáumte dieses Wuuder seiner besonderen Aufmerksamkeit

zu würdigeu und es ja damals keineswegs angezeigt gewesen ware sich seiner

Autoritát zu widersetzen, dórt, wo es vorkommen konnte, dafi eine Gruppé

mit Stimmenmehrheit feststellte, dafi unsere wertvoUsten Altertümer aus

Sarmisegethusa nicht römisch seien, u. zw. aus dem einzigen Grundé, weil

wir erwáhnten, daB diese Objekte niclit aus Metertiefe, sondern aus Spaten-

tiefe zutage gelangt sind.

Aus einem einfaohen mündlichen Bericht darf man alsó auch dann

keine wissenschaftlichen Schlüsse ziehen, wenn derselbe von einem höher

gebildeten Menschen geliefert wird. Bei solchen Schlüssen aber, wie ím Fali

der Bárentatze muB besonders vorsichtig vorgegangen werden, da ja solche

"vou der Natúr überhaupt nieht produziert werden, und auch die Teile der

aus der Oncsászahöhle in Kolozsvár, sowie aus der Slouperhöhle in Wien
ausgestellten Höhlenberenskelette nicht in natürlichem Zusammenhang gefun-

den worden sind, sondern aus den Teilen recht verschiedener Individueu

zusammengestellt wurden.

Uber der Urstis speíaeM.s-Tatze von Bánpatak' müssen wir alsó ganz

ruhig zur Tagesordnung überschreiten, da solche in Wirkhchkeit nieht

existieren.



NKÜERE PALAONTOLOGISCHE BRITRÁGE VOM TI8ZAHAT UND
Alis DEM GEBIMTE JENSEITS DER DONAU.

You Gabbiel Téglás.

Gelegentlich des Studiums des Ördögárok und der r ö m i s c h e u

Wálle im Alföld, sowie der EömerstraBen im Gebiete jenseits der Douan

maelite ich mehrere paliiontologische Fnnde, die der Aufmerksamkeit dor

Fachleute entgiugen, jedoch jedenl'alls beacbteuswert sind. Diese Fimde soUeii

im folgeuden zusammengefaBt werden.

I. T i s z a u g im südlicben Teile des Komitates .Jásznagykunszolnok.

Der bei der Wiuduug der Tisza im Szikra genaunten Hotterteil von Kecskemét

eutstandene Strudel ist ein wahrhaftiges Sammelbeoken von fossilen Knocheu,

die sich aus den Uferbildungen herauslösen. Ein Teil derselben gelangt im

Wiuter mit den aus dem Bett aufsteigendeu Eistafeln, oder in den Schlepp-

netzen der Fiseher zutage. Andeeas Pázmány, der wackere Notar der Ortscbaf't

niramt die Knoehen samt den archáologischen Funden in seine Obhut, so

daü Gy. Halaváts gelegentlicli einmal eine schöne Sammlung autraf. Bei

raeincm archáologischen Besuch am 14. AugList 1005 uotierte ich mir folgeude

Fiiude : 1. Crrviis í/ícgarcj'os Hartm. Geweihefragmente ; 2. Ccrvus elaphut: L.

Schádel, Geweihestücke ; 3. Elcphaa primigenins Backenzáhne ; 4. Bison

jirisciis Boj. Schádel mit Hörnern.

Aus demselbcu Strudel ging auch jeuer wunderschöne CervHn nwgaceivs.

Iíabtm.-Schádel mit erhalteuen Geweihen hervor, welehen mir J. Keszleeffy,

<ler gegcuwártige Besitzer des Eákóczisírhlosses in Tiszaug zeigte. Diese schwere

Beiito wm'de im Jahre 1900 diircli cinen Fischer aus dem Wasser gezogen,

der sicli für das Zerreiseu seines Netzes nicht anders entschádigen konnte.

als daB cr auf den máchtigeu Geweihen seiu Breunholz zu zerkleineru begann.

Als Herr Keszlerffy von dem Funde Keuntnis erhielt, war das eine Geweihe

samt dem Schádel fást zugrunde gerichtet. Nun konnten wir alsó bloB die

Entfernung zwischen den beiden Geweihen messen (0'23 m). Die Lángé des

uuvorsehrten Geweihes betrágt r65 m. Dasselbe zweigt in 0'43 m Entfernung

von der Eose aus. Die náchste Abzweigung befiudet sich in 0*3 m Entfernung.

Der Umfang der Rose betrágt 0'3 m. Das zweite Geweihe war noch gröBer.

da die Rose desselben 0'37 m im Umfang mifit und die erste Abzweigung

0*48 m oberhalb der Rose erfolgt. Wcnu das Geweihe nicht beschádigt wor-

den \\áre, könnte es sicli mit dem beriilimten. durch Prof A. Koch in deu

Besitz des Siebenbiirgischen Musealvereins gelangten Exemplars von Csobánka

messen.
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n. Csongrád. Die staatliche Bürgerschule verfügt über eine in jeder

Beziehung überraschende Sammlung. Die palaontologischen Funde verkündeu

samt den zahlreichen Altertümern gröBtenteils den Eifer des Apothekers

A. Faekas. Die Funde gelangten gelegentlich der Eegulierung des Tiszaflusses

zwischeu Csongrád und Szegvár zutage. Ich notierte mir, ebenfalls im Angust 1905

folgende Funde : I. Cerviis iiiegaceros Haetm. ; ein schöues Geweihefragment

;

2. Ccrviis elaplius L. ; Geweihefragment, Endgliedpartien, Kieferbruchstücke

;

3. Ros primigenias ; Schádelfragmente ; 4. Sus scrofa ; Schádel, Kieferfragment

mit StoBern.

m. Eger. Kanonikus Gy. Baetalüs sammelt schon seit Jahren mit

grofiem Eifer samt Altertümern aus dem Mátra- und Bükkgebirge auch palá-

ontologische Funde aus der Gegend des Oberlaufes der Tisza und dem Gebiete

der Sajó-Hernád- und Bodrogmündung.

Aus der hübschen Sammlung erscheinen mir folgende Objekte er-

wáhnenswert : 1. Bos priniigeiiius-Hchaiel aus dem Bodrogflusse. Das rechte

Horn unversehrt, das linké nui- halb erhalten ; 2. Elephas primigenius L.

StoBerfragment. Aus dem TiszafluB uachst Kisköre im Komitat Heves ;

3. Rliinoceros tichorhimiis Cuv. Schádelfragmeut, mit Kiefer aus dem Tisza-

flusse ; 4. Bos príscMS-Schádel im erzbischöflichen Museum aus der Tisza
;

5. Elephas primigenius-Stockz'áhríe, aus der Tisza.

rV. T u r a, am NE-Eande des Komitates Pest. St. Hajdd der ehemalige

Verwalter des Báron ScHossBEEGEBschen Gutes, fand gelegentlich von Erd-

arbeiten Záhne eines jungen Exemplares von Ursns spelaeus Blmb.

V. Újpest, Der Direktor der staatl. Knabenvolksschule in der Erzsébet-

utca, Gy. Lancsek erhielt von einem seiner Zöglinge im Jahre 1900 einen

Stockzahn von Elepha>< primigenius zum Geschenk.

VI. Bögöte im Komitat Vas liegt kaum 20 km weit von jenen Ton-

scliichten bei Baltává r, die eine ebenso reiche FüUe an pannonischen

Tierresten fiihren wie Eppelsheim in Deutsoliland und P i k e r m i in

Griechenland. Von hier gelangten námlich in der Mitte des vorigen Jahr-

huderts samt Resten von Dinotherium, Rhinoceros, Antilope. Hipparion

Kuochen von Machairoihis cultridens und Hiiaena hipparioniun in das

Wiener Hofmuseum. Zwei Kilométer aufierhalb von Bögöte fand luan am
Gute N. V. HoBVÁTHS an dem auf den Miszla genannten Weinberg fiihrenden

Wege in dem blauen Tone unterhalb des zutage liegenden Schotters einen

Unterkiefer von Rhinoceros iichorhinus. Als der Besitzer an der Fundstátte

anlaugte. hatten die Arbeiter den interessanten Fund bereits zertinimmert.

so daB K. Káepáthy, der herbeigerufene Direktor des Komitatsmuseums in

Szombathely nur mehr den Eindruck antraf. Seinen Messungen nach war der

Unterkiefer 1 m laug. Was sich zusammenklauben lieB, das braehte Kábpáthy

in das Museum zu Szombathely. Ein Zahnfragment gelangte zu G. v. Molnáefy.

Oberstuhlrichter in Vasvár, ein anderes Bruchstiick aber behielt sich Hoeváth

zum Andenken.

Vn. Ság im Komitat Vas. In der Ortschaft Ság am FuBe des schon

von der Staatsbahnstation Kiscell sichtbaren Sághegy fand Gutsverwaller
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Adam Bajcsi ein Kieferfragment von Rhinocerns tichorhiniis. Einen schönfii

Stockzalm aus cliesem Kiefer sah ich im Juli 1910 in Nagykamond (Komitat

Veszprém) bei Eeichstagsabgeorclneten Kael Magtar.

Dies ist es, womit ich die palaontologisehen Daten aiis dem Beckeu

der Donau und Tisza einstweilen bereiohern kann.

Budapest, den 16. .Juli 1911.

DIE EXKÜRSION DER UNGARTSCHEN GEOLOGISOHEN

GE8ELL8CHAFT IN DIE UMGEBUNG DES BALATONSEES.

Mitgeteilt von Dr. Zoltán Schbétee.

— Mit d. Fiff. .56—58. —

Dic Ungarisehe Geologische Gesellschaft arrangierte zwisclien dem í. und

7. Juni 1911 eine sehr gelungene Exkursion, bei welcher die Auf'merksamkeit

der Teilnehmer durch eino ganze Eeihe der interessautesten geologischen

Objekte und Erscheinungen sozusagen bestandig gefesselt wurde. Die Exkur-

sion wurde dm-eh L. v. Lóczy, diesen gründlichen Kenner der Umgebuug des

Balatonsees geleitet, so dai3 dieselbe überaus lehrreich war.

Die Gesellschaft laugte am 4. morgens in Alsóörs an. Leider regnete es

und das schleclite Wetter blieb den ganzen Tag über unser getreuer Begleiter.

In der Náhe der Eisenbahnstation Alsóörs wurde das álteste Gestein des

Gebietes, der paláozoische P h y 1 1 i t festgestellt, welcher sich im Untergrunde

der Acker bis zur Ortsehaft Alsóörs erstreekt. In dem StraBengraben ist der

PhyUit auch aui'gesclilossen und sieht man hier ein meist steiles Einfalten

nach verschiedenen Riehtungeu, der Hauptfáltelungsachse WSW—ENE ent-

sprecliend. Dem PhyUit sind diiuuere P o r p h y r o i d lagen eingefügt.

Diese kleine kristallinische Sehieferpartie ist auch deshalb wichtig, 'weil

sie eine kleine hángengebliebene SchoUe jenes altén kristaUinischen Sehiefer-

gebirges darstellt, welches sich in vormediterrauer Zeit an der Stelle des

Balatonsees und S-lich davon erhob. Aus den Bohrungen in der Umgebuug
des Balatonsees wurde bekannt, daB uuter der jungtertiáren Deeke unmittelbar

das kristallinische Grundgebirge folgt. So wurde der P h y 1 1 i t bei Balaton-

földvár uuter der pannonischen, ober- und untermoditerranen Schichtengruppe,

bei Siófok aber unter den pannonischen (pontischen) Schichten angeteuft.

Der álteren Literátor ist über den kristaUinischen Schiefer des Bakonygebirges

nichts bekannt.

Bei Alsóörs wurde beobachtet, dafi sich auf die abradierte Oberfüiche

des kristaUinischen Schiefors horizontale Scbiclitcn von pannoni schem
(pontischem) Ton und Schotter lagern.
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N-lich von Alsóörs traf die Gesellschaft alsbald die rten permischen
Sandsteiue imd Kouglomerate an. Dies sind typische terrestrische

Büdungen, mit Eesten von Landpflanzen. Unter den Schotterkörnern finden

sicli im Konglomerat aiioh Eollstücke von Q uar z p or p hy r. Diese Büdun-

gen folgen etwas diskordant unmittelbar über dem Phyllit. Der Sandstein

soheint von zahlreichen NW—SE-lichen Brüchen durchzogen zu sein.

Weiter gegen Felsörs gelangte die Gesellschaft in die S e i s e r S c h i c h-

t 6 n, die jedoch iiier weniger gut aufgeschlossen sind. Ein sehr guter Auf

schluB fand sich jedoch am NW-Ende von Felsó'örs, wo die Campiler

Pálfy, Lóczy, Tagányi, Maros, Palkovics, Szontagh, László, Schréter, Papp, Vendl.

Fig. 50. Die Geologeu trcteii ihre Exkursiou an den Balatonsee an

(Aufuahme vou Péter Tkeitz).

Mérgei zu studieren waren. Es wurdeu reichlich Tiroliten, Natiria costala.

GerviUría sp. gesammclt. Danu besuchten "wir den Forráshegy bei Felsó'örs mit

seinen klassischeu Buchensteiner Schichten und Tridentinuskalk. Dann wurden

die weichen hellgrauen Bánké, sowie das Hangende dieser, der den Füreder £alk
vertretende Dolomit durchquert. Dieser falit gegen NW ein und übergeht in

Hauptdolomit. Weiter wurde ein Gebiet mit R a i b 1 e r-C assianer Schich-
ten besucht, dann gelangte die Gesellseliaft in den Hauptdolomit.
Gegen Csopak zu wurden die Schichten mit Trachyccras Aon, die Estherien-
mérgei, sowie der Hauptdolomit berührt, bei Csopak schlieBlich wieder

Campiler S e li i c h t e n mit Tirolitcs und Natiria costata angetroffen.
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Hierauf begab sich die Gesellschaft liings der Eisenbahnlinie nach

Balatonfüred, unterwegs wurden in einem Eisenbahneinschnitt schöne kleine

Verwerfimgen im Permischen beobachtet, anderweitig wieder sahen wir den

dünuen Kohlenstreifen im Perm, dann wieder Qnarzkristalle als uuzweifelhafte

Anzeichen früherer heíBer Quellén.

Tags darauf reisten wir von Balatonfüred nach Aszófö. Híer erstreckt

sich náehst der Eisenbahnstatíon auf einem unebenem pannonischen Geliinde

Schotter in 1—2 m Máchtigkeit. Das Matériái des Schotters besteht vornehm-

lieh aus den mesozoischen Kalksteinen und Dolomitén ; man hat es alsó mit

Fig. 57. öchotterterrasse bei der Station Aszófö.

einem vorgeschobenen Sehuttkegel zu tun. Wie Prof. v. Lóczy erklárte, wurden

die weichen pannonischen Schichten überall dórt, wo sie von diesen pleistozá-

neu Schuttkegeln bedeckt wurden sind, vor der Erosion geschützt. Dasselbe

ist aueh bei einer Bedeckung durch Basáit imd Basalttuff (Tihany, Badacsony,

Szentgyurgy) der Fali. Anderweitig fielen die pannonischen Schichten der

Erosion in mehr oder weniger groBem Ma6e zum Opfer.

Bei Tihany wurde schwarzer Wiesenton beobachtet. Sehr inte-

ressant ist der Ende des XVIII. Jahrhunderts in den Felsen eingehauene

Graben, durch weichen der aufiere See abgeleitet wird. Zum gröBten Teil zieht

dieser Graben durcli Basalttuff. In der nahe des Grabens kommt viel Schotter

vor, dessen Matériái aus den Kalksteinen und Dolomitén des Bakouygebii'ges

stammt und über dessen Ursprung die Meinungen sehr auseinandergehen.
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Eiozelne Teilnehmer an der Exkursion wareu geneigt anzunehmen, daB man
es hier lediglieh mit eiuem líeste des vorerwáhnten Schuttkegels zu tuu hat,

welchen der Basalttuff überlagert ; der Ausbrueh des Basaltes und Basáit-
tuff wiire demnach im Pleistozán erfolgt. Andere wieder nahmen an,

daB der Schotter künstlich hierhergeschafft wurde. da die Überlagerung des-

selben durch den Basalttuff nicht genau zu beobachten ist. Wieder andere

vermuteten, daB der Schotter gelegentlich der Eruptiou durch den Basalttuff

aus der Tiefe mitgerissen wurde.

Gegen die Kirche der Abtei zu wurde die mannigfaltige Struktur des

Basalttuffes und der B r e k z i e beobachtet, in denen als EinschluB

Stücke von Phyllit, kristallinischem Kaik und sarmatischem Kaik vorkommen.

Zwisohen die Tuflschichten eingelagert wurde mehrfach Basaltlava von

coccolithischer Struktur angetroffen. Hieraus kann darauf geschlossen wurden,

daB auf der Halbinsel mehrere kleinere Vulkáné tatig waren. Die Tuffe über-

gehen nach oben zu stellenweise in kalkig-kieselige Thermenbildungen-

Über diesen fand P. Teeitz typischen Rendsina oberboden. Nachst der

Kirche zeigen sich Felsen von kieseiigen Sedimenten als pittoreske Zeugen

der einstigen groBartigen postvulkanischen Tátigkeit.

Hierauf begab sich die Gesellschaft, hinter dem Kloster an das Seeufer,

wo aus dem pannonischem (pontische m) T o n e unter dem Basalt-

tuff Congeria ungula caprae gesammelt wurde. Die Schalen dieser Bivalve

werden - - wenn sie vom Seewasser abgeroUt sind — von den Dorfkindern

als versteinerte Ziegenklauen aufgesammelt. SchlieBlich kehrten wir nach

Aszóf zuriiek, von wo wir nach Badacsony reisten. Von hier bestiegen wir

nocli am Nachmittag des selben Tages das Basaltplateau des Badacsony-

berges. Bei dieser Exkursion konnten wir all jené morphologischen Erchei-

nungen beobachten, die bereits K. Hofmann in seiner Arbeit über die Basalte

der Balatongegend beschriebeu hat Vor allém sahen wir, daB die sanfte

untere Partié der Lehne aus panuouischen Sand- und Tonschichten aufgebaut

ist. Hierauf ruht die Basaltdecke, die von allén Seiten überaus steil ist, zu

weilen durch senkrechte Wande, bezw. regelmafiig aneinander gereihte Saulén

begrenzt wird. Oben ist der Berg ganz eben ; stellenweise findet sich in gerin-

ger Menge weiBer Quarzsand auf dem Basáit, der ohne Zweifel aus den

pannonischen Schichten heraufgeweht wurde. Gegen NE, wo die Erosion

am wirksamsten tatig sein und auch die Verwitterung energiseh eiugreifen

konnte, findet sich ein offenes torartiges Tal, dessen prilchtige Felsen ein ent-

zückendes Bild liefern. Ganz dasselbe zeigte sich spáter auch am Szentgyörgy-

berg. Bei dem Kreuze oben am Berge konnte die coccolithische Struktur des

Basaltes deutlich beobachtet werden, die sich hier übrigens an mehreren

Punkten zeigt.

Am náchsten Tagé reisten wir bis zur Station Gulács, von hier begaben

wir uns stets lángs der Eisenbahnstrecke nach N, wo der Bau der Eisenbahn-

linie nach Tapolca in den letzten Jahren Ton aufschloss. Es zeigte sich hier,

daB unter einer dünnen alluvialen Decke unmittelbar pannonische (pontische)

Bildungeu, u. zw. Konglomerat schichten folgen. Dies sind die tiefsten
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Schichten der pannonisclien Stufe, unter deneu unmittelbar sarmatisehe
Bililungen folgen. Die groben pannonischen Schotter können lediglich als

umgesfhwemrate o b e r- bezw. unter mediterráné Schotter aufgefaBt

werdeu.

Die Schotterkörner des Kouglomerates sind durch eine sandige Biude-

substanz sehr fest verkittet. Doch ist dies nach Lóczy uur lokal der Fali ; meist

Fig. 58. Besteigung des Badacsoiij-.

übergeht das Konglomerat in lockeren Schotter und Sand. Zuweilen verfestigt

sieh auch der Sand zu harteu Q u a r z s a n d s t e i n ; so z. B. bei Kövágóörs.

Am interessantesten sind jedocli die an der Oberpáche des Quarzsand-

steines wahruehmbaren D e f 1 a t i o n s s p u r e n. Das harte Gestein ist gauz

glatt. ja glíinzend poliert ; einzelne Stücke wurden zu deutlich uuterseheidbaren

Dreikante rn geschliffen. Hierin sind unzweifelhaft Spuren des pleistozánen

(allenfalls nocli in die levantiniscbe Stufe zurückreichenden) Wüsten- oder

zuraiudest Steppeukliiuas zu erkennon. Dreikantor sind im Gebiete jenseits der

Douau überhaupt an sehr vielen Punkten zu finden.



70 ! D! ZOLTÁN SCHEETER

Am FuBe des Szentgyörgyberges wurde die in die pannonischen Schich-

ten gegrabene Ziegeleigrube besichtigi An der Lehne des Szentgyörgyberges

lágert ebenso wie am Badacsony nacli aufwarts abweehselnd pannonisclier
Toniind Sand, welcher stellenweise durch rötlichen nyirokartigen Ton,

anderweitig wieder mit basalttrümmerführendem braunen Ton bedeckt ist.

Am FuBe des Basaltplateaus ist das vom Badacsony beschriebene Steintor

ebenfalls vorhanden. Die machtigen Siiulen, die lu-sprünglich fünf- oder sechs-

eokig waren, wurden mit der Zeit infolge der Verwitterung rund, auBerdem

sind sie auch durch horizontale Absonderungsflachen gegliedert. Interessant

ist, daB einzelne Saulén an diesen Fláchen horizoutal verschoben sind; dies

erklárt Prof. Lóczt, durch Erfrieren des in diesen Fláchen eingesickerten

Wassers. Sehr interessant ist die Lage der Basalttuffe und Brekzien ; diese

finden sich sowohl am Szentgyörgyberg als auch auf allén anderen Basalt-

ergen dieses Gebietes im S-lichen, SE-lichen Teile des Berges. Lóczy führt

dies darauf zurück. daB zur Zeit des Ausbruches der Vulkáné, alsó am Ende

der pannonischen (pontischen) Stufe die vorherrschende Windrichtung eben-

falls N-lich, NW-lich war, die Asche alsó nach S, SE geweht wurde. Am Szent-

györgyhegy sammelten wir aus dem Tuff práehtige Bmben.
Von hier wurde noch der von einer altén Euine gekrönte Szigliget

besucht, wo der Basalttuff durch einen Basaltgang durchkreuzt erscheiut, dann

kehrten wir nach Badacsony und von hier nach Budapest zurück.

Stájerlak, den 14 Juh 1911.

GEOLOGISCHE NEUIGKEITEN.

Die V. \Vanderversaininliin(j der Unyar. Geographischeii
Geselischaft.

Vom 16-ten bis 18-ten September hielt die Ungarische Geographische

Geselischaft ihre diesjáhrige Wanderversammlung in Ungvár ab. Der Zweck der

Wanderversammlungen ist jedesmal ein zweifacher u. zw. einesteils zur allgemei-

neren Verbreitung wissenschaftlicher Errungenschaften, anderesteils zur För-

derung des unmittelbaren Gedankenaustausches und persönlicher Verbindun-

dungen. Die Ungarische Geographische Geselischaft erntete mit ihren wieder-

holten Wanderversammlungen in den letzten fünf Jahren bereits nahmhafte

Erfolge ; mit ihrem ersten Zwecke vollbringt sie eine wahre nationale Mission,

mit dem zweiten bereichert sie die geographische Wissenschaft selbst. Damit

noch nicht zufrieden, trachtet die Geselischaft ein allgemeines Interessé fúr

ihre gelegentlichen Arbeiten zu wecken, wobei die Zahl ihrer Mitarbeiter und

Gönner jedesmal zunimmt, was wiederum die Erledigung so groBer Arbeiten,

wie die wissenschaftliche Durchforschung des Balaton, neuerdings auch des

Alföld, ihr ermöglichen. Auch diesmal erwies sich die Ansicht als richtig, daB

die ungarische Nation auch auf wissenschafthchen Gebieten über groBe geistige
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Ki-afte verfiigt zu derén Auslösen die Institution der Wanderversammliuigen

am erfolgi-eichsten beitrágt.

Die Einwohnerschaft von Ungvár imd au ihrer Spitze der gastfreundliche

Kulturvereiu des Komitatea Uug weihten den Zeitraum der Wanderversamm-

lung zu Festtagen, die von weit und breit zuströmenden Mitglieder mit gröfiter

Aufmerksamkeit uud Zuvorkommenheit behandelnd. Schon zum Empfang er-

sehieu die Intelligenz der Stadt uud des Komitates um die unter der Leituug

des Prásidenten L. v. Lóczy, Prof. a. d. Univ., der Vizeprasidenten E. v. Havass

kgl. Eath E. v. Cholnokt Prof. a. d. Univ., des Sekretars Grafen P. Teleki

und des Vizesekretars D. Halász eintreffeuden Mitglieder aufs innigste zu bewill-

kommen. Noch am selben Tage^besiohtigte die Wanderversammlung im Koller-

raume des Gimnasiums den Seismographen, welolier als ein wichtiger Knoten-

punkt dem Netze unserer Observatorien unlángst eingeschaltet werden konnte.

Sonntag vormittags am 17. September, wurde die Festsitzung im

groBeu Saale des Komitatsgebáudes abgehalten. In seiner Eröffnungsrede wies

Priisident L. v. Lóczy auf die "Wirksamkeit der Ungarischen Geographischen

Gcsellscliaft hin, berührte die bald abgeschlossene Durchforschung des Balaton

und den Begiuu einer wissenschaftlichen Monogi-aphie des Alföld. Den hier-

nach dargebotenen BegrüBungen seitens der Behörden folgte die Ansprache

E. V. Cholnoeys, die Ziele und die Wirksamkeit des Komités zur Erforschung

des Alföld in populárer Weise charakterisierend. Den Sekretárbericht verlas

Gráf P. Teleki, wobei er auch Gelegenheit fand die neuesten Leitprinzipien

der Geogi-aphie klarzulegen.

Jetzt kamen drei fachmaCige Vortrage an die Eeihe. Als erster spracli

G. V. László von den Bodenarten des Komitates Ung. Nach einer kurzen

Übersicht der Bildung und den Veránderungen der Bödeu folgte die Besclirei-

bung der im Komitate und besonders im Umkreise der Stadt zu beobachteu-

deu Bodenarten. Den Zeiten Vortrag bielt Dr. G. Steömpl über oro- und

hydrogi-aphiscbe Verháltnisse des Komitates. Im Laufe einer eingehenden

Kchildernng der Oberfliichengestaltung der Karpathen erklarte Vortragender aucb

den tektonischen Bau des inneren jungvulkanischen, des áuBeren jungsedi-

mentáren und des mittleren mesozoischen Gebirgszuges. Den letzten Yortrag

hielt Dr. A. Pécsi über die neueste Ansicht die Bildung der Faltengebirge

betreffend. Es verglich die nach Abkühlung und Schrumpfung der Erdkruste

eutstaudenen Bruclilinien mit solchen, welche mittelst Druck, bezw. Zug an

Versuchskörpern wahrgenommen werden können.

Nach der Festsitzung gab der Kulturverein ein Bankett, bei welcher

Gelegenheit die gegenseitige BegrüBung der Gáste und Gastgeber sich wieder-

holte. Noch am selben Nachmittag hielt Dr. J. Pbinz seinen Vortrag über das

Iloehplatoau Pamir, welche Gegend er zweimal besucht und geographihch

(lurchforscht hat. Mit einigen SchluBworten E. v. Cholnokts endete dieser

Abend.

Am folgendeu Tagé, den 18. September, machte die Wanderversamm-

lung einen lehrreichen Ausflug nach Perecseny in die HolzdestiUirfabrik, danu

zur malerischen Euine bei Nevicke.
f.

h'uldtani Küzlüny. XLI. köt. IBlt. 46
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7. Jnni i9U.
Vorsitzeuder Prof. Dr. Fe. Schafaezik gedenkt mit tiefer Betrübnis des

Ablebens von Dr. A. v. Kalecsinszky und Dr. Y. Uhlig, die einander, beidé im

Altér von 54 Jahren, iu den Tod folgten.

Th. Kormos legt die von ihni in Toskana gesamm elten püozanen Knochen-

reste vor, und Ijespricht sodann eine práglaziale Fauna aus deni Komitat Baranya,

welelie mit der Forestbed-Fauna Norfolks gleichalt, imd mit derselben iu phylo-

genetiscliem Zusammenhang steht. Diese Fauna zeigt, daB das Pliozán ganz all-

máhlicli in das Pleistozán übergeht. Auch konnte auf Grund dieser Fauna mit

Tölliger Sicherheit eine práglaziale, eine g 1 a z i a 1 e und eine postglaziale
Periode nacbgewiesen werden.

Vorsitzeuder drückt seine Freudé darüljer aus, daC es Vortrageuden gelang,

das Pleistozán ganz einwandfrei in di-ei Teile zu gliedern.

K. RoTH V. Tblbgd legt bei Ajnácskö zutage gelangte pliozáne Tierreste vor.

In der Grube Kövágógödör bei Ajnácskö gelangte jüngst ein Unterkiefer von

Rfrínoceros etruscus Falcon, (nach der vorláuflgen Bestinmiung von Th. Kormos),

dann Záhne von Mastodon arvernensis Ckoiz. et Job. sowie andere Knochen, feruer

schön erhaltene Exemplare von Anodnnta u. sp. zutage.

Sodann bespricht er die alttertiáren Bildungen der Umgebuug von Eger.

Hier konunen mit SE-Uchem gegen das Gnmdgebirgo zu immer steiler werdenden

Einfallen folgende Bildungen vor : 1. zu oberst unteroUgozáner (Kisceller) Tegel

mit eharakteristiseher Fauna in der Grube der erzbischöfliehen Zigelei ; darunter

2. unteroligozáner Budaer Mérgei mit Pecten Bronni May., viel Fiscli- und Pflauzen-

resten am FuBe des Kiseged an der StraBe, zti unterst schlieBlich 3. der Kalkstein

und Mérgei des Kiseged, welcher auf Jurakaik lágert. Aus dieser Bildung stammt

der gröBte Teil der Fauna.

Unter dem Budaer Mérgei findet sich am Kiseged ferner bei Noszvoj Glau-

konitkörner (winzige Nummuliten) führender Mérgei mit Clypeaster Breunigi Laubb,

Ostrea gigantica SoL., Ostrea (Gryphaea) Brongniarti Bronn, Pecten hiarritzensis

d'Arch., Pecten corneus Sow., Spondylus sp., Pinna sp.. Arca sp., Crassatella sp.,

Pleurotomaria sp., Calyptrea cfr. striatella Ntst., Strombus sp., Rostellaria sp.,

Ficuía cfr. priabonensis Opph., vpelclie Formen gröBtenteils mit den Arten des

Ortliophragmineukalkes der Umgebung von Budapest und der Priabonaschicbten

ident siud. Dieser glankonitische Mérgei scheint bloB eine lokale Fazies zu sein,

da in der KoUektion, die der Reichsanstalt als Geschenk des Herrn Fr. Leqányi

zukam, glankonitfreie Kalksteinkerne von Schizaster vicinális Ag., Spondylus Buchi

Phil., Rostellaria goniophora Bell., Hanina Reussi Wood. vorkommen, die eben-

falls auf den Horizont des Orthophragminenkalkes verweisen. Ja Chania cf. vicén-

tina FucHS, Venus Aglaurae Brong. sp., Hemicartlium aff. difficilc Micht., ebenfalls

aus glaukouitfreiem Kalkstein bestehende Steinkerne, sind die charakteristisehesten

Formen der Schichten von Gomberte, Laverda und Sangonini, bezeichnen alsó eine

Fazies des unteren Oligozáns. Steinkerne aus ineist auch Nummuliten führendem
Kalkstein sind : Natica caepacea Lam., Natica sigaretina Lam., Lucina mutabilis
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Lam., Crassatella cfr. curata Desh., die jedenfalls aus tiefercu Schichten stammen

uiul c'liarakteristische mitteleozáiio Formen siud.

Alis dem reiclieu Fossilienmaterial sind iioch zwei Bohrmuscheln, Lithodomus

hortensis Vin. d. E., und L. suhlithophagus d'Orb. afif. aus gelblichem zoogenen

Kalkstein zu erwahnen. Prof. Lörenthby erhielt aus dem Brunnen der Winzerschule

in Eger eine wuudersehöne Fauna aus glaiüconitischem Sand, derén Bearbeituug

cr sifh vorbehiilt. Dies dürfte eine lokale Fazies einer der Bildimgen des Eged

sein. J. Kocsis wies bei líisgyör und Diósgyr Fazies nach (Földt. Közi. Bd. XXI,

XXXj, die von deneu aus der Umgebung von Eger gröBtenteils abweichen. Die

paláogenen Bildungen an der S-Lehne des Bükkgebirges sind alsó überaus interessant

und verspricht sicli Vortragender von weiteren Untersiichungen schöne Besultate.

Th. Kormos bemerkt, daB er den Unterkiefer von Ajnácskö als Rhinoceros

etrusms bestimiute. Rh. Schleiermacheri ist ein álterer Tyjíiis und komni t bei

Ajuácskö kauni vor. Die Horizontierung der pannonisehen und levantinischen Stufe

liiBt sich mit HiKe von Wirbeltierresten viel sicherer durohfiihren als auf Grund

von Wirbellosen.

Vorsitzeuder berichtet, daB er vor Jahren in Gesellschaft von weil. J. Pethö,

Ajnácskö ebenfalls besuchte. Damals studierte er vornehmlich die Basalte, doeh

besichtigte er auch die Knochen-Fundorte. Er hebt hervor, daB die Knochen nicht

bloB in der tiefsten Sandschioht, sondern aucli in der zwisohen dem Tufi' lagernden

Sandsehiclit auftreten. Anodonten-Sande kenut auch er aus den höheren Niveaus

und nimnit an, daB das vom Vortragenden vorgelegte und von weil. Alex. Pávát
gosammelte Exemplar ebenfalls aus dem Sand und nicht aus dem Tufif stammt,

aus welchem Vortragender seine Exemplare sammelte. Hierauf deutet das die

Scliale ausfüUende Gesteinsmaterial. Betreffs des zvreiten Teiles des Vortrages

bemerkt er, daB sich auch Hantken mit dem Paláogen des Bükkgebirges befaBte,

hierüber jedoch nichts publizierte. Auch die Tatigkeit J. Kocsia' auf diesem Gebiete

geriet ins Stoeken. Es ist erfreulich, daB Vortragender nun an die Lösiing dieser

schönen Aufgabe schritt. Besonders die Gliederung der oligozánen Bildungen und
ihre Parallelisierung mit den Ablagerungen der Umgebung von Budapest lasseu

schöne Ergebnisse erhofl'en.

Fr. V. Pávay-Vajna berichtet über seine Experimente, die er an Schotter-

körner austellte, und mittels welchen er nachwies, daB der gröBte Teil der polierteu

fichotterkörner Ungarns durch gewehten Sand geschlifi'eu wurde (u. zw. im Pliozán

und Pleistozan). Auch stellte er Versuche an, um nachzuweisen, daB der hcrab-

fullcndo Sand an Gesteinsfláchen Kantén auszuarbeiten vermag. SchlieBlich legte

er oino ganze Folge von glánzenden Schotterkörnern aus der oberen Kreide, dem
Mediterrán dem Sarmatisehen und Pannonisehen vor, die gröBtenteils wohl nicht

durch Deflation bearbeitet worden sind. Hierüber sind seine Untersuchungen noch
niclit abgeschlossen.

Vorsitzeuder fragt, ob es nicht möghch wáre einige Modifikationen an der

experiniontellen Einrichtuug vorzuuehmen, um die Kraft des herabfallenden Sandes zu

erliöhen. Auch stollt er Vortragenden eine Sammlimg von glánzendem Riffgestein

des min.-geol. Institutes der technischeu Hochschule zur Verfügung. Diese stammen
aus den Nilkatarakteu der sog. Tauseud-Inseln und sind ein Geschenk von J. Pekák.

Fr. v. Pávay-Vajna dankt für das angobotenc Matériái. Es war ihm nicht

uiöglich, die Kraft des Sandfalles zu steigern, doch ist dies ja auch fást überflüssig.

Bei der gegonwártigen Einrichtuug ist es möglich, bestandig viel Sand auf das

Gestein fallen zu lassan, wodurch che gröfíere Kraft des in der Natúr nur zeitweise

und in geringerer Menge herabfallenden Sandes ausgegüchen wird.

46*
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BESPREOHÜNG DER HÖHLE VON FELFALU.

Von Báron Dr. Albert Nyáby.

Die Kleingemeinde Felfalu Hegt am Rande des Tornaljaer Bezirkes

im Komitate Gömör, wohin auch die Kbányáé r Puszta gehört, die

sich jedoch in der Gemarkung der Kleingemeinde Ipánmez befindet. Die

Puszta bekam ihren Namen von jenem Steinbruch. der seit áltesten Zeiten

her dieser Gegend das Baumaterial liefert.

Die Gebirgspartie, die das Steinmaterial enthált, ist aus dichtem Kalk-

stein gebildet ; der nördliche Abhang ist sehr interessant, maleriscli und macht

den Eindruck, als ob hier Meuschenhánde máclitige, regehnáBige Steinblöcke

zusammengetragen hátten. Im engen Tal hat am Ende des vergangenen Jahr-

hunderts Gábriel Szentmiklóssy ein kleineres Villengebáude gebaut, welches

bloB einige Jahrzehnte erlialten blieb. Im Jahre 1813, das in ganz Em-opa

als sehr wasserreich bekannt war, sind auch die Gewásser des Gebirges um
Felfalu angesehwoUen und habén beim Herablaufen den Schrecken der

Menschen auch noch dadurch gesteigert, daB am Bergabhange ein Getöse.

áhnUch einer Explosion, zu höreu war. An derselbeu Stelle entstieg auch eine

Rauchwolke. Es hat sich spáter herausgestellt, daB jener Eauch eigeuthch

Staub war, der infolge Zusammensturz einer verwitterten Felsenwand ent-

standen ist und an der Stelle, wo noch bevor der feste Felsen stand, gálmte

nun die Offnung eines Hohhaumes. Spáter hat es sich herausgestellt, daB

hier eine sorgfáltig mit Kaik gebaute Mauer zusammengestürzt ist, welche

die Offnung einer Höhle zu schlieBen borufeu war. Der Höhleuraum hatte

einc Tiefe iind Breite von ungefáhr zwei Klaftern ; da eine Fortsetzung nicht

* Vorgctragcn in der Sitzung der Höhleuforschungskommission der Uuga-

rischen Geologischen Geselischaft vom 24. Február 1911.
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bemerkbar war, verwendete der Grundherr den anmutigen Ort, ohne seine

Wichtigkeit zu vermutén, als Kartoffelgrube und lieB den Eingang mit eiuer

Tür versperreu.

lm Jalire 1820 habén Arbeiter etwas weiter gelegentlich der Arbeit im

Stcinbruche eine néne Offnung entdeckt, welche in einen 3—4 FuB hohen

Eaum führte. Infolge weiterer Untersuohungen hat es sich herausgestellt, da6

die entfernten Steinblöcke von Menschenhand dermaBen aufeinander gelegt

worden sind, damit der Eingang zur Höhle verschlossen bleiben soll. Szent-

MiKLÓssí heB nach mehrtágiger Arbeit den Einganj erweitern und den Boden

der Höhle aufgraben. Bei dieser Gelegenheit stieB man in einer Tiefe von

5— 6 FuB auf 13 Skelette, die dórt im Halbkreis begraben waren, etwas weiter

nebt'n der Wand lagen zwei Eanderskelette, da aber an denselben der gehoffte

Goldschmuck fehlte, hat man dem Fund keine besondere Beachtung geschenkt

;

die Knochen wurden zusammengeklaubt und im Bienenhaus auf einen Haufen

gelegt. Es ist bekannt, daB ungelehrte Leute die aus der Erde gegrabenen

Knochen für gröfier haltén als sie tatsáchlich sind und die Toten immer fíir

gi'öBere Menschen haltén, als sich selbst. Dieser Umstand muB auch bei dieser

Gelegenheit berücksiclitigt werden, weil die Augenzeugen der gefundeneu

Knochen auch in diesem Fali angeblich von Eiesen gesprochen habén. Der

mündüchen Tradition nach waren die in der Höhle begrabeuen Menschen

8 FuB hoch, ihre Oberschenkelknochen waren wenigstens so láng, wie der

ganze Fufi eines heutigen Menschen. auch konnte zwischen die Kiefer der Kopf

eines lebenden Menschen hineingehen. Die Skelette lagen angeblich um einen

Feucrherdüberrest herum.

Im Jahre 1823 untersuohte die zwei HohLráume mit gewisser Sach-

kenutnis ein Láterat, Namens Karl Kiss und kam bei dieser Gelegenheit zur

Uberzeugung, daB dieselben zusammenhángen. An der Wand der zweiten, als

Weinkeller benützten Höhle erblickte er ein kleines Loch und als er mit der

Hnnd hineingriff, holté er einige Kartoffelu aus der engen Offnung, wohin

diese aus der bekannten Kartoffelgrube in álteren Zeiten durch einen beidé

Hohlrámne verbindenden Kanál Ratteu oder Dachse geschleppt habén. Diese

Beobachtungen hat Kiss auch beschriebeu, die Handschrift habé ich indessen

erst dann zur Hand bekommen, als ich die Höhle von Felfalu auch selbst

schon begangen hatte, so daB ich von dessen Inhalt leider keineu Gebrauch

machen konnte. Der alté Herr hat nach fást sechzig Jahren aus Elrinnerungen

seine Notizen niedergeschrieben, so daB diese vieUeicht nicht einmal ganz

geuau sein werden. Es ist indessen interessant, daB er damals so ein groBes

Gebiet begangen hat, deun er hat für einzelne Höhlenteile auch Benennungen

empfohlen. Dieselben lauten folgendermafien, wie Haupteingang zur Höhle,

^YachhalIe, Gesehlossener Höhlengang. Mündung des Eattenganges, Eatten-

gaug, Seiteneingang zur Höhle, Kartoffelgrube, Mündung des Tempelganges,

Tempelgang, Kleiner Tempel. Eátselschlüssel und Fundort der Verborgenen.

Der Gemeindenotár Mabtin Tóth hat nach seinen schriftUchen Anmerkungen

in seinem 14. Lebensjahr ebenfalls die Höhle von Felfalu begangen. Sein

damals schon verstorbener Brúder erzáhlte ihm vorher, daB er groBe Hohl-
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raume gesehen habé, welche ein kleiner Bach durchrieselte. Martin Tóth

bemerkte, daB er die Höhle nicht durch den Eingang in den Weinkeller hé-

tréten hat. Nach ihm soll der Eingang óval gewesen sein und führte in eine

von Osten nach Westen sich erstTeckende Höhle, welche nach innen immer
breiter und höher wird und gegen Nordwest mit einer Halle endete, derén

Piafond voll mit Fledermáusen beliángt ^^ar. Aus der Halle führten zwei Aste

weiter, der eine führte in die schon erwahnte Halle. wo die Skelette begraben

wareu, der andere Ast führte tre25penförmig in die Tiefe. Nach abwárts stei-

gend verengte sich der Gang einige Klafter weit, so daI3 man hier nur am
Baueh kriechend fortkommen konnte, und dann ist man \\ieder in einen ge-

ráumigeron Eaum gekommen, der wieder in eine weitere Halle führte. Von

hier aus seinen Weg fortsetzend ist er abermals zu einem engen Tor und

durch dieses in eine rundé Halle gelangt, welche nach oben in eine turm-

hohe Kuppel endete. unter welcher eine ganz eigentümliche galerieartige Bil-

dung sich befand. Aus dieser rundén Halle führte eine bequeme natürliche

Spii'altreppe aufwarts in einen ausgedehnten Eaum. der mit der Kerze nicht

vollstandig beleuchtet werden konnte. Hier endete sein Weg. weil ihn ein

furclíterregendes Geiáusch zur Eückkehr gedrángt hat, umsomehr, weil ihm

eine Fledermaus die Kerze aus der Hand geschlagen liat. In den einzelnen

HaUen sah der Knabe viele schöne Tropfsteinbildungen, von welchen auch der

andere Forscher Erwáhnung macht. Martin Tóth bemerkt endlich, daB er in

der Höhle eine eigentümliclie Fledermaus von der GröBe einer Taube (?) ge-

fangen, und diese nach gewohnter Sitté an den Tüi-stock genagelt hat.

In der Náhe der Höhlen ist man angeblioli wahrend des Feldbaues auf

Überreste zweier Hütten gestoBen, welche höchstwahrsoheinlich dem Feuer

erlegen sind. Derén spáteres Altér beweisen jené Eisengerate, wie Kettenstücke,

Hacken und Zangen, welche beim Ackern ans Tageslicht gekommen sind.

Auf Grund dieser Beschreibungen müssen wir die Höhle von Felfalu

für eine Höhle ersten Ranges betrachten, die schon bezüglich ihrer Geráumig-

keit práchtig zu sein scheint, aber wahrsoheinlich auch urgeschichtlich, nach

eventuellen Grabungen, sich als sehr wichtig erweisen wird. Derén Erforschung

düi'fte aber nicht lange zögern, weil das darinnen rieselude Wasser die Höhle

immer melír versohlámmt, infolgedessen waren auch meine im vergangenen

Sommer angesteUten Grabungsversuehe weniger befriedigeud, weil ich mit

einer hochangeschwemmten Deeke zu kámpfen hatte.

Ich wiederhole, die Höhlenteile beschreibenden zwei Handschriften habé

ich damals. als ich auf die Kó'bányaer Puszta behufs Besichtigung der Höhle

gefahren bin. noch nicht gekannt. Der gegenwártige Besitzer, Herr Landtags-

abgeordneter Árpád Szentiványi ist mir mit gi-öBter Bereitwüligkeit au die

Hand gegangen' bezüglich der Höhle wuBte er aber keine niiheren Aufschliisse

zu gebén. Die bestellten Arbeiter führten mich zu einem ziemlich wciten Ein-

gang, welcher durch einen stark ab^^árts gehenden engen Gang in die Hohl-
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ritume führt. Die grofio, dicht mit Fledermausen behangte Halle habé ich tat-

sáchlich gcfundeu, der Schlamm hat hier indessen den Boden auí'geschüttet,

so da6 ich dieselbe nicht so hoch gefunden habé, wie dies Maktin Tóth be-

sclirieben hat. Nach rechts und links verzweigt sich die Halle und wáhrend

der rechtsseitige Gang ganz verschlammt erscheint, kann man nach links wei-

ter geheu. und man kommt in eine für Grabungen geeignete geráumige Halle.

Einstweilen, ohne weitere Situationsorientieruugen. bin ich nicht in der Lage

festzustellen, oh dies der Bostattungsort jener 13 Skelette war. Ich glaube,

daB dies kaum der Pali seiu wird. weil die Arbeiter auf einer anderen Stelle

den Weiukeller erwíihnt habeu. den ich, weil ich nicht ge^\aiBt liabe, unter

welchen Verháltnissen die Hölile einst mit Fassern gefüllt worden ist, auch

nicht besiicht habé. Die kupiJelförmigen Wande der groBen Halle habé ich

iil)erall verschlossen gefunden, es ist aber unzweifelhaft, daB dieselbe ver-

scliliimmte Gánge verborgen hiilt. Auf diesen Umstand weisen auch die Seiten-

nischeu, die fortwahrend nach vorne stoBen, indem sie sich von den an ihren

Seiteu anhaftenden Erdschichten zu befreien suchen.

Abgesehen von eingehenderen Forschungen, habé ich mich vorlaufig

mit der Feststellung begnügt, ob diese Höhle von Ureinwohnern bewohut war

oder nicht. Icli begann mit eiaigen Ai-beitern den Boden aufzugraben, nicht

systematisch. so daB auch die herausgehobene Erde nicht hinausgetragen

worden ist. 8chon die ersten Spatenstiche beantworteten meine Frage. Aus

dem verschlámmten Boden kamen zahlreiche GefáBscherben zum Vorschein

als Beweis, dafi wir uns auf bewohntem Boden befinden. Die TongefáBc kom-

men meist in Form von Scherben ans Tageslicht, wie dies schon bei Höhlen-

fundeu zu sein pflegt. Man findet unter denselben zweifingerdicke Basisstiicke,

sowie auch diinne, aus geschlámmtem Ton verfertigte und in grauen und

sdiwarzen Nnancen vertretene, in staunenswerten Variationen schön verzierte,

der Aggteleker Tonindustrie ahnliche GefáBstücke. Die geradlinigen und spiral-

förmigen Verzierungen sind in die Wande des trocknenden Tongeschirrs mit

solcher Sioherheit und Geschmack eingeritzt worden, daB sie den Eindruck

einer warhaft kíinstlerischen Vollkommenheit auf den Beschauer machen.

Die Wande dickerer, gröberer GefaBe wurden ebenfaUs mit geradea, parallel

verlaufendcn Linien verziert, manchmal hat man in die Zwischenráume auch

Puukte liineingestichelt. Ein anderes GefáB weist zickzackförmige Zeiohnung

auf, wjihrend bei einem ziemhch dicken GefaB die Hand des Urmonschen

die Linien dermaBen tief in die Wand eingeritzt hat, daB dasselbe entlang

derselben infolge des Gebrauches gesprungen ist. Wir finden hier auch mit

groBen Handhaben versehene GefáBtypen vertreten, sowie auch jenes einfache

GefáB. dessen einzige Verzierung die Kerbung des Kandes ist. Zwischeu dem
Tongescliirr sind auch Schüsselstücke vertreten. Sehr viele gröber ausgeführte

Scherben zeigen iiberhaupt keine Verzierung. Interessant ist endlich ein

Scherbenstiick, dessen Wande durcli in den Ton gekneteten Glimmer prixch-

tiges Aussehen erlangen.

Die Knochen, die ^mit den Touscherben zusammen gefunden worden

sind, sind leider noch nicht bestimmt, es ist aber fást sicher, daB sie von
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kleineren rezenten höhlenbewohnenden Tieren stammen und zeigen keine

Spur der menschlichen Bearbeitung.

Vorlaufig kann ich leider nur über diese wenigen Resiiltate der Erfor-

schiing der Höhle von Felfalu beriohten. Vielleicht wird mir bald die Möglich-

keit gégében werden, dafi ich die Grabungen fortsetze, welche es zu ver-

sprechen scheinen, daB vni- in dieser Höhle die Sohwester der nicht weit sich

befindenden weltberühmten Aggteleker Höhle entdecken werden, -welche betreffs

Tropfsteinbüdungen diese kaum übertreffen, aber immerhin vielleicht wert-

volle urgeschichtliche Eulturreste aus Tageslicht bringen vrivi.

BERICHT ÜBEK DIE IN ÜER AGGTELEKER BARADLAHÖHLE

IM JAHRE 1910 VORGENOMMENEN SYSTEMATISCHEN

AUSGRABÜNGEN.'

Von Dr. Ottokab Kadió.

Die Höhlenforschungskommission der Ungarischen Geologischen Gesell-

-schaft stellte sich nach ihrer Konstituierung im Jahre 1910 zunáchst die

systeniatische Erforschung der Aggteleker Baradlahöhle zur Aufgabe. Diese

Höhle gehört ihrer machtigen Ausdehnung, prachtigen Tropfsteinbildungen

und ihrem urgeschichtlichen Inhalte nach zu den berühmtesten Naturobjekten

nicht nur unseres Vaterlandes, sondern der ganzen Erde. Die Baradlahöhle

besitzt heute eine ansehnhche Literatur, ohne dafi wir behaupten könnten,

dafi diese Höhle in jeder Beziehung vollstándig erforscht sei. Eine derartige

Forschung beansprucht in Zeit und Geld grofie Opfer ; eiu einzelner Forscher

ware heutzutage, bei der grófién Spezialisierung der einzelnen Zweige der

Naturwissenschaft, nicht im Standé, einer derartigen vielseitigen Aufgabe Folge

zu leisten. Die Brledigung einer solchen groBen Aufgabe erfordert orgauisierte

Arbeit. Eben deswegen war es begründet, daB sich innerhalb der Ungarischen

Geologischen Gesellschaft zur Erledigung solcher Aufgaben verschiedene Spe-

zialisten vereinigen.

Die systematische Erforschung der Baradlahöhle habén wir mit den

Ausgrabungen begonnen, weü diese voraussichtüch den gröBten Zeitaufwand

und die meisten Mittel in Anspruch nehmen werden. Jede übrige Forschung.

so die Beschreibung der Höhlenráume, die geologischen Aufnahmen, die topo-

graphischen und hydrographischen Untersuchungen können mit den Grabun-

gen parallel oder auch spáter in Angrifií genommen werden.

' Yorgetragen iu der Sitzung der Höhleufoi-scbimgskommissinn der uiigari-

Bchen Geologischen Gesellschaft.
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Mit der systematischen Ausgrabung dieser Höhle wurde laut des Be-

schlusses der Höhlenforschuugskommission vom 26-ten April laufenden Jahres

ich betraut. lm Sinne dieser Betrauung bin ich am 5-ten September laufen-

den Jahres mit Herrn Direktor Kakl Siegmbth nach Aggtelek gereist und

habé in der Baradlahöhle bis fj-ten Október gegraben. Zu diesem Zweck hat

die Ai-cháologisclie Abteilung des Ungarischen Nationalmuseums 500 K und

der Ungarische Karpatheuverein (Sektion f. Östliche Karpathen) 200 K bei-

getragen. Sonach stand mir eine Summe von 700 K zur Verfügung. Das

Ungarische Nationalmuseum entsandte überdies auf eigene Kosten Herrn

Areliáologen Dr. Ludwig v. Márton, der micli bei den Ausgrabungeu freund-

lichst mit Anweisungen unterstützt und mit gröBter Bereitwilligkeit die

Bearbeitung des archáologischeu Materials übernommen hat. Ich brauche

kaum zu erwáhneu wie vorteilhaft das Zusammenwirken eiues Geologen und

Archáologen bei solchen Ausgrabungen ist Bevor ich auf die eigentliche Auf-

gabe rueines Aufsatzes, auf den Bericht der Grabungen übergelie. soll es mir

gestattet sein die Höhle in einigen allgemeinen Zügen kurz zu besprechen.

Die genaue Beschreibung derselben befindet sich in der groBen Monographie

von Báron Eugbn Ntáey und in den Arbeiten von Kael Siegmeth.

Dio B a r a d 1 a h ö h 1 e befindet sich in der Gemarkuug der Gemeinde

Aggtelek, am östlichen Kande des Komitates Gömör-Kishont und in der uu-

mittelbaren Nachbarschaft des Komitates Abauj-Torna. Die Höhle besitzt be-

kanutlich zwei Eingánge. Der alté Eingang befindet sich westlich von der

Gemeinde 1 km entfernt an der Pelsöezer LandstraBe. Der Eingang wird

schon von weitem durch hohe Felswande und ein Touristenhaus markiért.

Der neue Eingang liegt von der Gemeinde nach Osten fást 3 km entfernt

ueben der LandstraBe nacli .Josvaf am Grundé einer weiten Doline. Diesen

Eingang markiereu ebenfalls zwei kleine Gebáude. Der alté Eingang ist auf

nat rlichem Wege, infolge Senkung einer Kalksteinscholle entlang einer mach-

tigen Lithoklaso cntstanden ; der neue Eingang wurde hingegen künstlich

iiu -hihre 1890 durehbrochen. Die erste Aufnahme der Höhle wurde in den

.liilucn ISOl und 1S02 vom Keistian Eaisz durchgeführt ; er kannte die Höhle

bloB bis zum eiserueu Tor. lm Jahre 1829 wurde die Höhle von neuem

seitens des lugenieurs Emerich Vas vermessen, bei welcher Gelegenheit er

den üt)rigen Höhlenteil bis zur Hölle entdeckt hat. Die neuesten Vermessun-

gen diT Hölile stammon vom Bergrat Koloman MOnnich aus den Jaliren 1885

und 188fi.

Die Baradlahöhle ist in erster Reihe durch die kolossale Ausbreitung

ihrer Ilohlráume und die reichen Tropfsteinbilduugen berülimt geworden. Die

Gesamtlánge der Höhle betragt ungefáhr 8'7 km, wovon auf den Haupt-

gang 5"8 km, auf die Nebengánge 2'9 km kommt. Die Höhle ist dem Verlauf

eines FluBbeckens iihnlich, der in kleineren-gröBeren Windungen zunachst

gegen Osten geht, dann in einer groBen Windung sich nach Südosten wen-

det und abermals gegen Osten zieht ; nahe zur Mündung des neueu Eiuganges

wendet sich der Yerlauf nach Norden und behált diese Eichtuug bis zum
Ende der Höhle. Auf dieser langen Strecke verengt sich stellenweise der



714 D; OTTOKÁR KADIC

Hauptgang, an auderen Stellen erweitert er sich, máchtige Hohlráume bil-

clend. AuíJer dem Hauptgang besitzt die Höhle auch mehrere Nebengange,

wovon sich die meisten in der Náhe des altén Einganges gebildet habén.

Hier finden wir die als Fuchsloch und Fledermausgang bezeichneten Neben-

gange, daun den Büdöstóer Gang mit dem Paradies ; viel weiter befindet sich

die s. g. Eettighöhle und endlich folgt der künsthch durchbrochene Tunnel

des neuen Einganges.

Far práhistorisohe Grabungen ist bloB der verdére Teü der Höhle, der

s. g. "N'orhof, Gang und das Beinhaus, von den Nebengangen nur der Eud-

abschnitt des Fledermausganges wichtig. Beim altén Eingang in die Höhle

hiueingehend müssen wir zunáchst zahlreiche Treppen eiues steilen Abganges

passieren, bis wir den verháltnismáfiig niedern aber breiten Vorhof betreten.

Aus dem Vorhof führt eine niedere breitere Offnung in den Hauptgang der

Höhle. daneben ein enger Gang, der s. g. Bestattimgsgang, in das Beinhaus.

Entlang der einen Waud im Beinhaus flieBt der Acheronbach. Diese Höhlen-

teile habé ich auch selbst genau vermessen und es hat sich herausgestellt,

daö die erwáhnten Höhlenteile bloB eine vom Piafond herabhángende und in

die Höhlenausfüllimg hineinragende Felspartie treunt, dalJ alsó jené scheinbar

separierten Höhlenráume tatsachlich einen einlieitlichen groBen Hohlraum'

bilden.

In diesem Höhlenabschnitt hat Báron Edgen Nyáey in den Jahren 1876

und 1877 dreimal, ein jedesmal nm- einige Tagé láng, aber mit groBem

Apparat, in Gesellschaft mehrerer Fachleute Grabungen geführt. Die Gra-

bungen erstreckten sicli hauptsáchlich auf das Beinhaus iiud auf die Wandteile

des schon öfters erwáhnten Höhlenraumes, wo ein ansehnliches archaologisches.

anthropologisches und faunistisehes Matériái gefunden worden ist, welches die

Grundlagen zur bekannten groBen Monographie geliefert hat.

Die erfolgreichen Forschungen von Báron Eugbn Nyáby vor Augen hal-

tend habé ich meine Grabungen ebenfalls in diesen Teilen begonnen. Da aus

den vorangehenden Grabungen deutlich zu sehen war, daB ich hier auf sichere

Eesultate rechnen kaun, habé ich die Versuchsgrabungen unterlassen und

gleich mit den systematischen Ausgrabungen begonnen. Die Grabungen habé

icli in derselben Art geführt wie in der Szeletahöhle. Das zum Ausgraben

bestimmte Gebiet habé ich zunáchst in 10x10 m groBe Tafeln und diese

sodann in 2x2 m groBe Quadrate eingeteilt. Die Tafeln habé ich mit groBen

Buchstaben, die Quadrate mit arabischen und die ausgehobenen Schichten

mit römischen Ziffern bezeichnet. Diesmal ist es mir gelungen zusammen 12

in einer Eeihe .stehende Quadrate auszugraben, so daB ich im Eudresultat einen

2 m breiten und 24 m langen Grabeu ausgehoben habé, der den Vorhof,

den Gang und das Beinhaus in der Eichtung NW—SO schneidet. Dieser

Grabeu wurde durchgehends 1'5 m tief ausgehoben, ausnahmsweise lieB ich ein

Quadrat im Vorhof bis auf die Tiefe von 4 m graben ohne daB wir den

Boden der Höhle erreicht habén. Dieser Graben zeigt folgendes sehr einfaches

Profil : oben befindet sich eine durchschnittlich 1 m máchtige alluviale Humus-
sehielit durchgehends aus Feuerherdüberresten bestehend, darunter kalksehutt-
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führender gelber Tou ; nach abwárts gesellt sich zum Kalkschutt immer melír

Quarzkies und Quarzsand, in der Tiefe von 4 m finden wir reinen Sand. Aus

dieser Sandschicht begann in die Grube Wasser einzusickern, so dafi das

weitere Graben uach abwárts eingestellt werden muBte.

In der schwarzen Humusschicht fanden wir ein sehr reiches arcbáolo-

gisches. anthropologisches und palaontologisches Matériái. Das paláontologiselie

Matériái besteht aus Überresten rezeuter Haussaugetiere und da die Knochen

hauptsáchlich aufgebrochen und in Feuerherden gefunden worden sind, könneu

sie für Kiichenabfalle gehalten werden. Nach der bisherigen Bestimmung sind

die verschiedensten Knochen folgender rezenter Arteu gefunden worden : Cauis

familian!t, Cervus capreohis. Cervui elaphns. Capra liirriis oder Ovis an<>s.

/?os- luurns, f^iis ^crupha, Eqmi^ caballus und Vogelknochen. Vom Knochen-

material gehören wenigstens 50% dem Menschen an. Die Menschenknocheu wur-

den im Gang gefunden, kaum 0'5 m tief gelegen. Von einzelnen Skeletten habén

wir nur einzelne Knochen angetroffen, derén gröfiter Teil meist verwittert

wai". Von Scliádeln fanden wir kein einziges voUstándiges Exemplar, alles

war gebroehen und schlecht erhalten. Das Einsammeln der menschlichen

Knochen habén wir mit gröBter Sorgfallt durchgeführt und konnten uns mit

Dr. LüDwiG Márton überzeugeu, daB die Skelette weder in hockender noch

in liegender Lage, sondern ordnungslos bnt durcheinander lagen. Es ist

interessant, daB die menschlichen Knochen mit den übrigen Sáugetierknochen

in anstehenden Feuerherden angetroö'en sind, welche durchgehends ungestört

waren. Aus allé dem folgt. daB die gefundenen Skelette nicht begrahen, son-

dern auf irgend eine andere Weise mit den übrigen Küchenabfállen in die

Feuerherde gerateu sind. Es ist nicht ausgeschlossen, daB wir es hier mit

Kannibalismus zu tun habén ; diese Aunahme erfordert jedoeh weitere

Beweise.

Zum Ende meines Berichtes angekommen, muB ich noch einer sehr

wichtigen Frage gedeukeu ; einer Frage, die es eigentlich begreiflich machen

wird, warum diese archáologischcn Grabungen ich als Geolog geführt habé

;

es ist dies die Frage nacli dem diluvialen Menschen von Aggtelek.

Báron Eugen Nyáry erwáhnt in seiner Monograple an zahlreicheu

Stellen auch die Existenz des diluvialen Menschen' und beweist seine An-

wesenheit in der Baradlahöhle mit zahlreichen palaolithischen Steingeráten

und bearbeiteten Höhlenbarenknocheu. Meine bisherigen Forschungen erstrecken

sich blofi auf den ausgegi'abenen Graben, wo ich folgendes beobachtet habé.

Die Schichtenreihe des 1 '5 m tief ausgehobenen Grabens besteht, wie erwáhnt.

aus einer oberen 1 m máchtigen alluvialen Humusschicht und einer untereu

kalkschuttfülirenden gélben Tonschicht. Dieser gélbe. Kalkschutt enthaltende

Ton, sowie auch die übrigen Schichten der 4 m tief ausgegrabenen Grube

vvaren dm-chgehend vollstándig steril, in diesen fand ich nicht einmal Höhlen-

bái-enknochcn. Trotzdem ich hier bisher noch keine diluvialen Uberreste ge-

funden habé, halté ich diese Schichten selion ihrem petrographischeu Charakter

nach für diluvial. Falls der Mensch im Diluvium in dieser Höhle tatsáchlig

gelebt hátte, dann müBten wir in diesen Schichten auch seine Uberreste fin-
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deu. Der Umstand aber, claB icli diesmal keine menschlichen Überreste ge-

funden habé, schlieBt nicht die Möglichkeit aus, daB gelegentlieh weiterer

Forschungen, vielleicht in einem anderen Höhlenabschnitt, die Spuren des

diluvialen Menschen noch ans Tageslicht bringen werden. Ich mu6 betonén,

daB die oben erwáhnteu bearbeiteteu Barenknochen aus dem Fledermausgang

stammen. Es ist sonaoli nicht ausgeschlossen, daB wir gelegentlieh der Erfor-

schung dieses Nebenganges auch auf sichere Spuren stoBen werden. Die Unter-

suchungen müBten in dieser Eichtung fortgesetzt werden.

Aggtelek den 10 Sept. 1911.



A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT

tisztviseli

az 1910—1912. évi idközben.

FUNKTIÜNÁRE DER UNGARI8CHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

Elnök (Pr&sident) : Schafabzik Fekeno dr., m. kir. bányatanácsos, a kir. József-

megyetemen az ásvány-földtan ny. r. tanára, a Magy. Tud. Akadémia

levelez tagja, Bosznia-Hercegovina bányászati szaktanácsának tagja.

Másodelnök (Vizepr&sident) : Iglói Szontagh Tamás dr., királyi tanácsos és

m. kir. bányatanácsos, a m. kir. Földtani Intézet aligazgatója.

Els titkár (I. Sekretár) : Papp Káeolí dr., m. kir. osztálygeológus.

Másodtitkár (II. Sekretár) : Vogl Viktor dr., ra. kir. 11. oszt. geológus.

Pénztáros (
Kassier) : Asoher Antal, megyetemi quaestor.

A választmány tagjai (Ausschufimitglieder)

/. A Budapesten lakó tiszteletbeli tagok

:

fin Budapest luohnhafte Ehrenmitglieder.)

1. Semsbi Sbmset Andor dr., a Szent István-rend középkeresztese, frendiházi

tag, nagybirtokos, a m. kir. Földtani Intézet tb. igazgatója.

2. PuszTABZENTOYÖRGYi ós Tetbtleni Darányi Ignác dl., v. b. t. t., nyug.

m. kir. földmívelésiigyi miniszter, a Magyar Gazdaszövetség elnöke és

országgylési képvisel.

3. SArvábi és Felsvidéki gróf Széchenti Béla, v. b. t. t., frendiházi tag,

m. kir. koronar.

4. KocH Antal dr., a tudomány-egyetemen a geopaleontológia ny. r. tanára.

a M. T. Akadémia rendes tagja, a Geological Society of London kültagja.

II. Választott tagok

(Gewahlte Müglieder.)

1

.

Franzenau Ágoston dr., nemzeti múzeumi igazgatór, a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia levelez tagja.

2. HoRusiTZKY Henrik, m. kir. osztálygeológus.

3. Ilosvay Lajos dr., m. kir. udvari tanácsos, megyetemi ny. r. tanár, ország-

gylési képvisel és a kir. Természettudományi Társulat ftitkára.
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4. Kbenner J. Sándor dr., m. kir. udvari tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár

és nemzeti múzeumi osztályigazgató, a M. T. Aiadémia rendes tagja.

5. Lóozi LóczY Lajos dr., tud. egyetemi ny. r. tanár s a magyar kir. Földtani

Intézet igazgatója ; a Magy. Tud. Akadémia rendes tagja, ós a Magyar

Földrajzi Társaság elnöke ; a román királyi ü. oszt. Koronarend lovagja.

6. LöBENTHEY Imbe dr., egyetemi ny. rk. tanár, a M. T. Akad. levelez tagja.

7. Maubitz Béla dr., tudomány- és megyetemi magántanár.

8. Pálfy Mók dr., m. kir. fó'geológus.

9. Telegdi Eoth Lajos, m. k. föbányatanácsos-fgeológus, az osztrák császári

III. oszt. Vaskoronarend lovagja.

10. Treitz Péteb, m. kir. agro-fgeológus.

1 1

.

Timkó Imke m. kir. osztálygeológus.

12. ZiMÁNYi Károly dr.. nemzeti múzeumi r, a M. Tud. Akadémia lev. tagja.

1 MAGYARHONÍ FÖLDTANI TÁRSULAT SZABÓ JÓZSEF-EMLÉK-

ÉRMÉVEL KITÜNTETETT MUNKÁINAK JEGYZÉKE.

yEEZEICHNIS DEE MIT DEE SZABÓ-MEDAILLE DEE UNGAEISCHEN
GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT AUSGEZEICHNETEN AEBEITEN.

1 900. Adatok az Izavölgy fels szakasza geológiai viszo-
nyainak ismeretéhez, különös tekintettel az ottani
petróleum tartalmú lerakodásokra.

A háromszékmegyei Sósmezö és környékének geoló-

giai viszonyai, különös "tekintettel az ottani petró-
leum tartalmú lerakodásokra. Mindkettt írta Böckh János

;

megjelent a m. kir. Földtani Intézet Evkönyvének XI. és XH. kötetében,

Budapesten 1894 és 1895-ben.

1 903. Die Geologie des Tátragebirges. I. Einleitung und
stratigraphischer TeilII. Tektonik desTátragebirges.
Irta dr. Uhlig Viktor; megjelent a Denkschriften der mathematisch-

naturwissenschaftlichen Klasse der kaiserhchen Akademie der Wissen-

schaften in Wien LXIV. és LXVIII. köteteiben, Wienben 1897 és

1900-ban.

1906. I. A szovátai meleg és forró konyhasós tavakról, mint

természetes höakkumulátorokról. 11. Meleg sóstavak és hakkumulátorok

eláUltásáról. Irta Ivalecsinszky Sándor ; megjelent a Földtani Közlöny

XXXI. kötetében, Budapesten 1901-ben.

1909. Die Kreide (Hypersenon-) Fauna desPeterwardeiner
(Pétervárader) Gebirges (Fruska-Gora). Irta dr. Pethö Gyula; meg-

. jelent a PalaBontographica T.TT. kötetében, Stuttgart, 1906-ban.
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Szerkeszti üzenetek.

A Magyarhoni Földtani Társulat választmánya 1910 április hó ti-áu tartott

ülésén kimondotta, hogy nem szívesen látja azt, ha a szerz ugyanazt a munkáját,

amely a Földtani Közlönyben megjelenik, ugyanabban a terjedelemben más hazai

vagy külföldi szakfolyóiratban is kiadja.

Felkérem tehát a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy a választmány-

nak ezt a határozatát figyelembe venni, s esetleges kívánságaikat munkájuk benyúj-

tásakor velem közölni szíveskedjenek.

Ugyancsak a választmány f. évi május hó 4-i ülésén engemet arra utasított,

hogy ezentúl különlenyomatot csak a szerz határozott kívánságára készíttessek.

A különlenjomatok költsége 50 példányonkint és ívenkint b korona; a feliratos

boríték ára pedig külön térítend meg. Egyebekben a társulat választmányának a

régi határozatai érvényesek.

Az írói díj 16 oldalas nyomtatott ívenkint eredeti dolgozatért 60 korona,

ismertetésért 50 korona. Az angol, francia vagy olasz nyelv fordítást 50, s a német

nyelvt 40 koronával díjazzuk. Az 1904 április hó 6-án tartott választmányi ülés

határozata értelmében a két ívnél hosszabb munkának — természetesen csak a két

íven fölül lev résznek — nyomdai költsége a szerz 120 K-t kitev tiszteletdíjából

fedezend.

Minden zavar kikerülése céljából ajánlatos, hogy a szerz úgy az eredeti kéz-

iratot, mint a fordítást pontos kelettel lássa el.

Végül felkérem a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy kézirataikat

tiszta iv papiroson, s csak az egyik oldalra, olvashatóan írni vagy gépeltetui szíves-

kedjenek, úgy azonban, hogy azon a korrigálásokra is maradjon hely ; ezt annyival

is inkább ajánlom, minthogy a kefelevonaton ezentúl betoldást vagy mondatszer-

kezeti javítást el nem fogadok.

Kelt Budapesten, 1911 szeptember 30-áu.

Papj] Károly dr.

eUtitkár.

Zui* gefl. Kenntnisnahnie.

Der AuBBchuB sprach in der Sitzung am 6. April 1910 aus, daö er es nicht

gerne sieht, wenn der Verf. eine Arbeit die im Földtani Közlöny erschien, in

deniselben ümfange auch in einer anderen Zeitschrift publiziert. Es werden deshalb

die p. t. Mitarbeiter höflichst ersucht, diesen Beschlufi beachten zu wollen.'

Separatabdrücke werden fortan uur auf ansgesproohenen Wunsch des Ver-

fassers verfertigt, u. zw. auf Kosten des Verfassers. Preis der Separatabdrücke 5 K
á 50 St. und pro Bogén. Die Herstellungskosten eines allenfalls gewünschten Titel-

aufdruckes am Umschlage sind besonders zu vergüten.

Das Honorar betrágt bei Originál arbeiten 60 K, für Eeferate 50 K pro

Bogén. Englische, französische oder italienische Übersetzungen werden mit 50 K,

deutsche mit 40 K pro Bogén honoriert. Für Arbeiten, die mehr als zwei Bogén
umfassen, werden die Druckkosten des die zwei Bogén übersehreitenden Teiles aus

dem 120 K betragenden Honorar des Verfassers in Abzug gebracht.

Budapest, den 30. September 1911.

Dr. K. V. Papp
erster Sekretár.
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f GüU Vilmos sireiulékére kibocsátott gyüjtív. 25—1910. Magyarhoni

Földtani Társulat 1910 februárius hó 10. Rövid, de küzdéssel teli életen át élvez-

hette csak GüU Vibnos a becsülést és tiszteletet, amely kartársai, barátai és tiszteli

részérl jutott neki osztályrészül. E tisztelet és elismerés jeléül társulatunk emléket

óhajt állítani boldogult titkára sírjára, hogy jeltelenül ne enyésszen el tudományunk

küzd katonájának halópora.

A kegyeletes célra ujabban a következ adomány érkezett a titkári hivatalhoz :

Noszky Jeii késmárki líceumi tanár 2 K.

Beérkezett összesen 3ö7 korona, mely összeg a Magyar Tisztviselk Takarék-

pénztára Eészvénytársaság (Eákóczi-út 54. sz.) betétkönyvében van elhelyezve.

Kelt Budapesten, 1911 szeptember hó 30án. a titkárság.

Felhívás és kérelem!

Másféléve elmúlt, hogy Nagysúri Böckh János, a magyar geológusok vezére és

a magyar királyi Földtani Intézetnek 26 éven át nagyérdem igazgatója örökre

eltávozott körünkbl.

Böckh János tulajdonkép bányász volt, aki már fiatal korában belátván a

földtannak a bányászatra való fontosságát, a rokon geológusi pályára lépett át.

Negyven évi lankadatlan munkássága, nagy tudása és tehetsége a magyar földtani

tudományokban korszakot alkot. Mert nemcsak hogy magasra fejlesztette a m. k.

Földtani Intézetet, hanem hazánknak úgy a tudományos, mint a gyakorlati élet terén

is kitn munkása volt. Példás életében önzetlenségeért, kifogástalan jelleméért és

jóságáért általános tiszteletben és szeretetben részesült. Mindezekért méltán meg-

érdemli, hogy emlékét megörökítsük és hogy Böckh János mellszobra a magyar

királyi Földtani Intézetet díszítse. Kérjük erre szíves adományát. Az adományokat a

Földtani Közlöny hasábjain nyilvánosan nyugtatjuk.

Kelt Budapesten, a Magyarhoni Földtani Társulat 1911 februárius hó 8án tartott

közgylése alkalmából.

Aiifruf und iiitte!

Anderthalb Jahre sind verflossen, seit der Altmeister der ungarischen Geologen

und 26 Jahre hindurch hochverdiente Direktor der kgl. ungar. Geologischen Anstalt,

Johann Böckh de Nagysúr, für immer aus unserem Kreise schied. Johann v. Böckh

war eigentlioh Bergmann, der sohon in seiner Jugend die grosse Wichtigkeit des

Einflusses der Geológia auf den Bergbau einsehend, die verwandte geologische Lauf-

bahn betrat. Seine vierzigjáhrige uner.-íiüdete Tátigkeit, sein grosses Wissen und seiu

Talent bezeichnet in der ungarischen geologischen Wissenschaft eine Zeitepoche.

Denn nicht nur, dass er die heutige geologische Anstalt begründete, war er aueh

sowohl auf wissenschaftlichem, wie auch auf dem Gebiete des praktischen Lebens

ein liervorragender Vorkámpfer unseres Vaterlandes. In seinem musterhaften Lében

wurde ihm seiner Uneigennützigkeit, seines intaktén Charakters und seiner Gut-

herzigkeit zufolge, die allgemeine Hochachtung und Liebe zuteil. AH diesem nach

ist er vollauf dessen wnrdig, dass vpir sein Andenken auf die Art verewigen, dass

eine Büstc Johann v. Böckh's die Eáumlichkeiten der kgl. ung. Geologischen Eeichs-

anstalt schmücke. Zu dieeem Zwecke bitten wír um Ihren freundlichen Beitritt.

Beitráge quíttieren wír ö'entlich in den Spalten des Földtani Közlöny.

Gégében zu Budapest aus der am 8. Február 1911 abgehaltenen Generalver-

sammlung der ungarischen geologischen Gesellschaft.

A Magyarhoni Földtani Társulat elnöksége és választmánya nevében :

Szontagh Tamás dr. Papp Károly dr. Schafarzik Ferenc dr.
másodelnök. titkár. elnök



Nyilvános nyugtató.

Naotsum Böckh János mellszobrára 1911 június hónap 20-ikától szeptember

hónap 30-áig a következ adományok érkeztek a Magyarhoni Földtani Társulat

titkári hivatalához.

Öífentliche Ouittierung,

Für die Büste Johann Böckh's v. Nagysdr sind vom 20. Juni bis 30. September

1911. die naehfolgenden Betráge eingelangt

:

Sor-
szám

Áthozatal a Földtani Közlöny 41. kötete 5—Ö. füzetének 54á. oldalán
kimutatott 1— 140. tétel végösszege gyanánt „,. ______ ._ ._ 5058"80

141. M. k. kszéubányahivatal gyüjtése^Komlón _____._.__ 36'78
14á. Kápolnai Pauer Viktor m. k. bányamérnök Nagybánya _ _ __ 10"

—

143. Dr. VitáUs István fgimnáziumi tanár gyjtése Selmecbányán : Városy
József 2 K, Suba Bertalan 2 K, Fazék Gyula Iloba 30 K, Schmidt
György, T. L., Jakóby, Grillusz Jen, Gebharcl Ferenc, Némethy Gy.,
dr. Maller, B. N. Gebe Lajos, Tóth Ede, Eozlozsnik, Angyal íkiksa,

Patsch Ferenc, Maruschka József, Regula Ede, Stekovits Seb, Kreffy
Mátyás, Niertil Béla, Schalát Géza, Fleischer Kálmán, Róth Kálmán,
Szomner János 1— 1 K, Halász András, Harmos Árpád 2—2 K,
dr. Herczegh József 5 K, Herczegh István 5 K, Lencsó Vilmos 10 K,
dr. Vitális István 20 K. Összesen -,._______ „,. _„ _ _ 100-

—

144. Dr. semsei Semsey Andor frendiházi tag, nagybirtokos, Budapest __ 100'

—

14."). Dr. Szádeczky Gyula egyetemi tanár és rektor, Kolozsvár__ ,._ ,„ „_ 20*

—

14G. Kir. József-megyetem tanácsa Budapest _______ __ __ 25-

—

Az 1— 146. tétel végösszege _, _ 53.Ö0-58

azaz ötezerháromszázötven korona és -58 fillér.

Kelt Budapesten 1911 szejjtember hónap 30-án.

Papp Károly dr.

elstitkár.

Nyilvános nyugtató.

(Öffentliche Quütierimg.)

Az 1911. év június hónap 20-ika és szeptember hónap 30-ika között a követ-
kez tagsági, elfizetési- és oklevél-díjak érkeztek be a Magyarhoni Földtani

Társulat titkári hivatalához :

Zwischen dem 20. Juni und 30. September 1911 kamen dem Sekretariat der
Ungarischen Geologischen Gesellschaft folgende Mitgliedsbeitrage, Abonnements-

gelder und Diplomtaxen zu

:

Ballenegger Róbert Budapest 10 K, Beocsini Cementgyár Unio-részvénytársa-
ság Budapest 10 K, Bernoulli W. dr. Basel 14 K, Borsodi Bányatársulat Rudabánya
10 K, Bradofka Frigyes

,
Felsbánya 10 K, Emszt Káhnán dr. Budapest 10 K, Ertl

Ludwig Sternberg 10 K, Északmagyarországi Egyesitett Kszónbánya- és Iparvállalat-
részvénj'társulat bányagondnoksága Mizsérfa, u. p. Kisterenye 10 K, Fenichel Simon

Földtani Köxlöny. XLl. köt. i9il. 47
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Nagyenyed 14 K, Fodor Sándor dr. Budapest 15 K, Herliinj,' dr. Nagysármás 14 K,
Hillebrand Jen Sopron 10 K, Hoerues Rudolf Graz 10 K, Magy. kir. állami freál-

iskola Debrecen 10 K, Magy. k. állami tanítúképzintéííct Baja 10 K, M. k. bánya-

hivatal Felsbánya 10 K, M. k. bánya- és kohóhivatal Kapnikbánya lü K, M. k.

bányakajjitányság Igló 10 K, ]\I. k. bányakapitányság Zágráb 10 K, M. k. fels

leányiskola Lcse 10 K, M. k. fbáuyahivatal Aknaszlatina, Eónaszék, Sugatak 15 K,

JM. k. gazdasági akadémia Keszthely 4 K, M. k. gazdasági tauítóképzöintézet Komárom
10 K, M. k. gyakorló fgimnázium Budapest 10 K, M. k. Kcmkoly-alapítványi asztro-

fizikai obszervatórium Ógyalla 10 K, M. k. központi szlészeti kísérleti állomás és

ampelológiai intézet Budapest 10 K, M. k. országos chémiai intézet Budapest 14 K,

il. k. polgáriiskola Abrudbánya 10 K, Negro Leo Polgárdi 10 K, Oberschlesische

Eiseubahnbedarfs A.-G. bánj-agonduoksága Márkusfalva 10 K, Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület salgótarjáni osztálya 10 K, Platz Hubert m. k.

fúrómérnök Kolozsvár 14 K, ref. fgimnázium Miskolc 10 K, Schwarz Adolf bánya-

vállalkozó Esztergom 10 K, Sz. k. Városi Tanács Esztergom 10 K, Szentpétery

Zsigmond di-. Kolozsvár 10 K, Szinyei-Merse Zsigmond Budapest 10 K, Téglás Gábor"

áll. figazgató Budapest 10 K, Wick Gyula bányafmérnök Szomolnokhuta 10 K.
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A Magyarhoni Földtani Társulat kiadványainak árjegyzéke.

Mef/remiellietlc a Magyarhoni Földtani Társulat titkán hivatalában, Budajiesten, VII.

Stefánia-iít 14. .íz., vagy Kilián Frigyes utóda egyetemi könyulcereskede'sében, Budapesten

1 1'., Vád-utca 32. sx.

Verzeichnis der Pubükationen der TJngar. Geolog. Gresellschaft.

Die.feHieii dnd entweder direkt diircli das Sekretariat der Qesellschaft, Budapest,

VII., Slefánia-út 14.; uder durch deti Universítdtsbuchhándler Friedrích Kiliáns Nach-

folger, Budapest, IV., Váci-utca 32., zu. beziehen.

I. Ei'Nter Berielil der geologisclieii tiesfllsdmrt fiir Uiigarn. 1852 ... 5 kor. — flll.

á. Arbeilen der í;eulogisi'lieii tiesellscliaft fiir llngarii. I. Bd. 1856— 15 « — <

A magyarlioiii fiildlani társulat nuinkáliitaí. I. kötet. 1856 Elfogyott—Vergrifteii.
.3, . . « • . II. kötet. 1863. _.. — 15 t — .

i. , . « . . III., IV. és V. kötet.

1867—1870. Küteteuként — pro Bancl __. .__ .__ .__ ... ... 10 « — .

5 H'iildtani Közlöny. I—IV. évf. 1871—1874. Kötetenként — pro Bánd 15 . — «

6. . . V—IX. . 1875— 1879. Elfogyott—VergTifíen.
7. . « X. . 1880. Kötetenként — pro Bánd. __ ___ 15 « — <

8. . • XI. • 1881. I Hiámjos— Defekt ) ... __. 2 « — .

9 . . XII. • 1882. Kötetenként— pro Bánd ... 10 « - .

1(1 . . XIII. « 1S83. (Hiáw/os~ Defekt) -. ... 2 i — .

11. • « XIV. . 1884. Kötetenként— pro Bánd . __. 4 , — .

12. . . XV. . 188.5. . ._..-. 6 « — .

13. . < XVI. « 1886. « « ... -. ... 12 . — .

14. . XVII-XXXVn.« 188/— 1909.

«

» ... ... 10 « — .

15. l'oldluui Értesitii I—III. « 1880— 188.3.

«

« ..... 4 . — .

16. A Masyarlioni Földtani Társulat 1852—1882. évi összes kiadványainak

Ipeliisoros tartalommiitatúia. — (General-Iudex sáiutlicber Piibli-

Uiitiouen der üni;ar. Geol. Gesellscliaft von deu .Tahren 1852— 1882) 3 • —
17. .Mutató a Földtani Közlöny XXIII—XXXII. kötetéhez. Dr. Cholnoky

.leuü. 1903. ... . . ... ... ... ... ... -. -. ... ... 5 « — •

18. Uegister zu den Bünden XXIII—XXXll des Földtani Közlöny. Dr. E.

V. Cholnoky. 1903. ... ... ... ... — ... ... ... ... ... 5 « — t

n*. A magyar korona országai földtani viszunyainak rövid vázlata. Buda-
pest 1897. ... ... ... .. ... .. ... ... ... ... ... ... I . 20 .
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Magyarország geológiai térképe

1 : 1,000,000 mértékben

magyar és német nyelv magyarázó szöveggel együtt 22 koronáért kapható a

Földtani Társulat titkári liivatalában (Budajsest, VII.. Stefánia-út 14), vagy

Kilián Fbioíes utóda egyetemi könyvkereskedésében (Budapesten, IV., Váci

utca 32).

Geologische Karte von Ungarn

im MaBstabe von 1 : 1,000,000

ist mit ungarischem und deutschen erklai-enden Texte bei dem Sekretariat

der Ungarischen Geologischen Gesellschaft (Budapest, VH, Stefanie Strasse

No 14), sowie bei der Univ. Buchhandlung Fe. Kilian's Nachfolger (Budapest,

IV, Váci utca No 32) zu beziehen. Preis 22 Kronen.

Carte Géologique de la Hongrie

á l'écheUe 1 : 1,000,000

lavec texte explicatif en hongrois et allemand. en vente au secrétariat de a.

Société Géologique de Hongrie (Budapest, VII., Stefánia-út 14) ainsi qu'á,

la librairie univ. Fr. Kilián Succ. (Budapest, IV, Váci utca 32). Prix 22

coui'onnes.
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A magyar királyi államvasutak téli menetreudje 1911— 1912-re.

A magy. kir. államvasutak vonalain és az általuk kezelt magánvasutakon folyó évi október hó 1-én

a téli menetrend lépett életbe, mely a nyári menetrenddel szemben a következ lényegesebb változá-

sokat tartalmazza.

A budapest keleti p. u.—bruck-királyhidai vonalon.

A Budapest keleti p.-u.-ról reggel 7 óra 25 p.-kor

Gyr, Fehring-felé induló gyorsvonat Torbágyon nem
fog megállani. Köérberek megállóhelyen a személy-
szállító vonatok megállása megszüntet téti k.

A szabadka—bátaszéki vonalon egy új, alternatív

módon közleked, személyvonatpár helyeztetik forga-

lomba, mely november hó 1-töl február hó 14-ig

Bátaszékröl reggel 6 óra 50 p.-kor fog indulni és

Szabadkára d. e. 8 óra 31 p.-kor fog érkezni, ill.

Szabadkáról d. u. 4 óra 47 p.-kor fog indulni és Báta-
székre este 6 óra 30 p.-kor fog érkezni. A február
hó lö-tül október hó 31-ig terjed idszakban azon-
ban az emiitett vonat Bátaszékröl d. e. 8 óra 2 p.-kor

fog indulni és Szabadkára d. e. 9 óra 35 p -kor fog
érkezni, ill. Szabadkáról este 6 óra ál p.-kor fog

indulni és Bátaszékre este 8 óra 5 j. -kor fog érkezni.

A budapest keled p. u.—ruttkai vonalon. A Buda-
pest keleti p. u.-ról d. u. iá óra 20 p.-kor induló,

Péczelig közleked helyi személyvonat forgalma ki-

terjeszletik. Hatvanig, ahová d. u. 4 óra 27 p.-kor

fog érkezni. A Budapest keleti p. u-ról d. u. 2 óra
30 p.-kor induló, jelenleg Hatvanig közleked helyi

személyvonat csak l'éczelig fog közlekedni.

Az aszód—balassagyarmat—losonczi vonalon. Az
Aszódról jelenleg 9 óra 10 p.-kor Losoncz felé induló
vegyesvonat Aszódról csak 9 óra 48 p.-kor fog in-

dulni s így Aszódon csatlakozik a Budapest keleti

p. u.-ról d. e. 8 óra 10 p.-kor Halvan felé induló
személyvonathoz.

A Sátoraljaújhely— legénye—alsómihély— kassai

vonalon. A Sátoraljaújhelyrl jelenleg este 7 óra

35 p.-kor Kassára érkez személyvonat már este

7 óra 2 p.-kor fog Kassára érkezni, mi által ott csatla-

kozást nyer a Kassáról este 7 óra 10 p.-kor Poprád

—

Felka felé induló gyorsvonathoz.
A Püspökladány- krösmezi vonalon. A Buda-

pest, ill. Püspökladány felöl Krösmezre jelenleg

8 óra 37 p.-kor este érkez vonat már 7 óra 4-2 p.-kor

este fog Krösmezre érkezni és olt csatlakozást nyer
az osztrák államvasutak vonatához Stanislau felé.

A debreczen - nagyléta— vértesi vonalon. ADebre-
czenböl jelenleg d. e. 9 óra 10 p.-kor induló és
Nagyléta— Vértéire d. c. 10 óra 45 p.-kor érkez
vegyei-vonat Debreczenbl már reggel 7 óra 4 p.-kor

fog indulni és Nagyléta—Vértesre d e. 8 óra 29 p.-kor

fog érkezni.

A debreczen—csap— sianki vonalon. Nyíregy-
háza—Csap közölt egy új személyvonatpár helyez-

tetik forgalomba. Nyíregyházáról indul este 8 óra
56 p.-kor. Csapra érkezik éjjel II óra 6 p.-kor; Csap-
ról indul d. u. I óra 40 p.-kor, Nyíregyházára érke-

zik 4 órakor d. u. Az elbbi Nyíregyházán Budapest
felöl, a/, utóbbi Szerencs felé nyer csatlakozást.

A Csapról jelenleg reggel 3 óra 35 p.-kor induló
személyszállító tehervonat személyvonattá minsít-
tetik át és Csapról reggel 4 óra 30 p.-kor fog indulni.

A máramarossziget— aknasziatinai vonalon. —
A Máramarosszigetrl d. u. 3 óra 4U p.-kor induló
és oda d. u. 4 óra 39 p.-kor visszaérkez vegyes-
vonat megszüntettetik.

A szatmár-németi felsbányai vonalon. A Fels-

bányáról este 7 óra 20 p.-kor induló, Nagybányára
este 7 óra 50 p.-kor érkez vegyesvonat megszün-
tettetik.

A nagyvárad—szeged—rókusi vonalon, A Nagy-
váradról d. u. 1 óra 13 p.-kor induló, Békéscsabáig
közleked motorosvonat forgalma Orosházáig terjesz-

tetik ki.

Az alvincz- nagyszebeni vonalon. A Nagyszeben-
bl Koncza felé d. u. 12 óra 25 p.-kor induló es a

Koncza fell Nagyszebenbe este 9 óra 50 p.-kor érkez
vegyesvonat megszüntettetik.

A székelyhíd -szilágysomlyói vonalon. Berettyó-

széplak—Szilágysomlyó között egy üj vegyesvonalpár
helyeztetik forgalomba. Indul Beretlyószéplakról reg-

gel 6 órakor, érkezik Szilágysomlyóra reggel 7 óra

5 p.-kor, indul Szilágysomlyóról este 7 óra 30 p.-kor,

érkezik Berettyószéplakra este 8 óra 40 p.-kor.

A székelykocsárd—marosujvári vonalon. A Maros-

uj várról éjjel 10 óra 25 p.-kor induló és oda éjjel

11 óra 22 p.-kor visszaérkez vegyesvonat meg-
szüntettetik.

A budapest nyugoti p. udvar -marcheggi vonalon

az alábbi változások lépnek életbe

:

A Rákospalota-ljjpeströl Budapestre reggel 3 nra

51 p -kor érkez vonat megsznik, a Párkány-Náná-
ról Budapeslre d. e. 8 óra 45 p.-kor érkez vonat
csak Nagymarostól közlekedik, a Budapestrl d. e.

1 1 óra 35 p -kor Nagymarosra induló és onnan d. u.

5 óra 45 p.-kor Budapeslre érkez vasár- és ünnep-
napi vonal megsznik, a Budapestrl d. u. 5 óra

20 p.-kor Szobra induló vonal csak Nagymarosig,
a Budapestrl este 8 óra 10 p.-kor Párkánynanára
induló vonat csak Váczig. a Nagymarosról éjjel 10 óra

25 p.-kor Budapestre érkez vonat csak Vácztól közle-

kedik. Az Érsekújvárról éjjel 1 1 óra 50 p.-kor Buda-
dapestre érkez vonat, végül a Pozsonyból este 8 óra
25 p.-kor Marchegig Wien felé induló vasár- és ünnep-
napi vonal megsznik.

A Budapestrl jelenleg este 9 óra 45 p.-kor

Rákospalota-Ujpestre induló és onnan Budapestre
éjjel 10 óra 50 p.-kor visszaérkez helyi vonal forgalma
Dunakeszi-Alagig kiterjesztetik E vonal a téli menet-
rendben Budapestrl este 10 órakor indul és Duna-
keszi-Alagról Budapeslre éjjel 1 1 óra 25 p.-kor érkezik.

A galánta— zsolnai vonalon Galánla- Szered között

egy új személy- ill. vegyesvonat helyeztetik forga-

lomba, Gíalántáról indul reggel ü óra 53 p.-kor.

Szeredre érkezik reggel 7 óra 20 p.-kor; Szeredrl
indul d. e. 8 óra 20 p.-kor, Galántára érkezik 8 óra
47 p.-kor d. e. A Trencsénbl Zsolna felé reggel

6 óra 35 p.-kor induló személyvonat már Pöstyén-

tl kezdve fog közlekedni, a honnan reggel 5 óra
10 p.-kor fog indulni.

A pöstyén verbói vonalon az e.sti vasár- és

ünnepnapi vonatpár me-jszüiitettetik.

A hlaK-trencsénteplicz— trencsénteplicz-fürdi
vonalon a Trencsénteplicz fürdrl éjjel 1 óra 11 p.-kor,

reggel 4 óra 42 p.-kor, d. u. 5 óra 29 p.-kor és éjjel

10 óra 18 p.-kor induló, valamint az oda éjjel 3 óra

5 p.-kor, d. u. 2 órakor este 8 óra 40 p.-kor és éjjel

11 óra 55 p.-kor érkez motorosvonatok megszün-
tettetnek.
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A vácz —Ipolysági vonalon a Váczról Ipolyságra
d. e. !t óra 57 p.-kor induló és az Ipolyságról Váczra
este 9 óra 13 p.-fcor érkez vasár- és ünnepnapi
vonatpár megszünfeltetik.
; Az érsekujvár— németprónai vonalon a Nagy-
béliczlöl Nyitráig személyszállítással közleked dél-

utáni tehervonat csak Nagytapolcsánytól Nyitráig fog

személyszállítással közlekedni.

A czegléd—kupai -kovácsmajori vonalon a Csemö-
röl Czeglédre este 8 óra 55 p.-kor érkez motorosvonat
október 31-én megszüntettetik, a Gzeglédröl Csemöre
este ü óra 51 p.-kor induló motorosvonat november
1-töl április 30-ig csak Gzeglédtöl Gerjéig fog közle-

kedni- A Gépjétl Czeglédre este 8 cra 12 p.-kor
érkez motorosvonat november 1-én ismét forgalomba
helyeztetik.

A budapest nyugoti p, udvar— orsóval vonalon a
Budapestrl Czeglédre d. e. 11 óra 55 p.-kor induló
és a Gzeglédröl Budapestre este 9 óra áO p.-kor ér-

kez vasár- és ünnepnapi, továbbá a Kiskunfélegy-
házáról Szegedre reggel 5 óra 37 p.-kor érkez és a
Szegedrl Kiskunfélegyházára este 7 óra 30 p.-kor
induló személyvonat megszüntettetik.

Az Orsováról jelenleg este 7 óra 10 p-kor induló,

Budapestre reggel (i óra 30 p.-kor érkez express-
vonat Orsováról csak este 8 óra 20 p.-kor fog indulni,

az érkezés Budapestre a jelenlegi marad, a Buda-
pestrl éjjel 11 óra 30 p.-kor induló, Verciorovára
jelenleg 10 óra tó p.-kor érkez expressvonat — a
budapesti indulás változatlanul hagyása mellett —
Verciorovára már d. e. 9 óra 40 p.-kor fog érkezni.

A Szabadka—óbecsei vonalon az Óbecséröl jelen-
leg reggel 7 óra 26 p.-kor induló, Szabadkára d. e.

11 óra 4 p.-kor érkez személyvonat Óbecséröl reg-
gel 8 óra 50 p -kor. fog indulni és Szabadkára d. u.

íi óra 28 p.-kor fog érkezni. A Szabadkáról jelenleg
d. e. 11 43 p.-kor induló, Óbecsére d. u. 3 óra 23
p.-kor érkez személyvonat Szabadkáról este 7 óra
10 p.-kor fog indulni és Óbecsére este 10 óra 85
p.-kor fog érkezni.

A Sárbogárd - Szekszárd—bátaszéki vonalon Báta-
széktöl Sárbogárdig egy uj személyvonat helyeztetik
forgalomba, mely alternatív módon fog közlekedni,

és pedig november 1-tl február 14-ig Bátaszékröl
éjjel 2 óra 20 p-kor fog indulni és Sárbogárdra
reggel 5 óra 28 p.-kor fog érkezni, a hol csatlakozni
fog a Budapest keleti p. udvarra reggel 8 órakor ér-

kez liumei gyorsvonathoz; február 15-töl október
31-ig pedig Bátaszékröl reggel 4 óra i20 p -kor fog
indulni és Sárbogárdra reggel 7 óra 30 perckor fog
érkezD-, a hol csatlakozni fog a Budapest keleti p.

udvarra d. e. 9 óra 35 p.-kor érkez fiumei gyors-
vonathoz Az ellenirányban szintén egy uj személy-
vonat helyeztetik forgalomba, indul Sárbogárdról d. e.

9 órakor, érkezik Bálaszékre d. u. 12 óra 46 p.-kor.

E vonat Sárbogárdon csatlakozik a Budapest keleti p.
udvarról reggel 7 órakor induló fiumei gyorsvonathoz.

A Sárbogárdról jelenleg reggel 5 óra 55 p.-kor
induló. Bátaszékre d. e. 9 óra 5 p.-kor érkez sze-

mélyvonat, menetrendének korábbra fektetése mellett,
szintén alternativ módon fog közlekedni és pedig
november 1-töl február 14-ig Sárbogárdról reggel
3 óra 20 p.-kor fog indulni és Bátaszékre reggel
6 óra 23 p.-kor fog érkezni; február 15-tl október
31-ig pedig Sárbogárdról reggel 4 óra 30 p.-kor fog
indulni és Bátaszékre reggel 7 óra 36 p.-kor fog
érkezni. E vonat Bátaszéken csatlakozni fog a
Szabadka—bátaszéki vonalon forgalomba helyezett,
ugyancsak alternativ módon közleked, uj személy-
vonathoz.

A budapest—fiumei vonalon a Skradtól Fiúméig
közlekedett vasár- és ünnepnapi kirándulóvonat meg-
szüntettetik.

A temesvár—Józsefváros—buziásfürdöi vonalon a
Buziasfürdrl d. e. 11 óra 18 p.-kor és este 7 óra
25 p.-kor Temesvárra induló, valamint a Temesvár-
ról d. u. 3 óra 15 p.-kor Buziásfürdre induló sze-

mélyvonat megszüntettetik. A Buziasfürdrl Temes-
vár-Józsefvárosra este 6 óra 50 p.-kor érkez sze-

mélyvonat ismét forgalomba helyeztél ik.

Az újdombóvár-bosznabródi vonalon Pécstl Üj-
dombóvárig egy uj gyorsvonat helyeztetik forgalomba,
indul Pécsrl d. u. 4 óra 25 p.-kor. érkezik Újdombó-
várra este 6 órakor, ott csatlakozik a Budapestre este

9 óra 85 p.-kor érkez fiumei gyorsvonathoz. Az Új-

dombóvárról jelenleg reggel 4 óra 40 p.-kor induló
személyszállító tehervonat személyvonattá minsít-
tetik át és Üjdombóvárról reggel 5 óra 52 p.-kor fog
indulni és Pécsre reggelTóra 45 p.-kor fog érkezni.

A bátaszék—újdombóvári vonalon a vonatok me-
nete gyorsittatik. Az ÚjdombóváiTól jelenleg reggel

4 óra 35 p.-kor induló, Bátaszékre reggel 7 ora

31 p.-kor érkez személyvonat alternativ módon fog

közlekedni és pedig november 1-töl február 14-ig

Üjdombóvárról reggel 4 óra 32 p -kor fog indulni

és Bátaszékre reggel 6 óra 29 p.-!cor fog érkezni,

február 15-töl október 31-ig Üjdombóvárról reggel

6 óra 10 p.-kor fog indulni és Bátaszékre reggel

7 óra 57 p.-kor fog érkezni. A Bátaszékröl jelen

leg este 10 óra 13 p.-kor induló Újdombóvárra
éjjel 1 óra 22 p.-kor érkez személyvonat ugyancsak
alternativ módon fog közlekedni, és pedig: november
1-tl február 14-ig Bátaszékröl este 7 óra 7 p.-kor

fog indulni és Újdombóvárra este 9 óra 7 p.-kor fog

érkezni, február 15-tól október 31-ig pedig Bátaszék-

röl este 8 óra 50 p.-kor fog indulni és Újdombóvárra
éjjel 10 óra 50 p -kor fog érkezni. Az Újdombóvár-
ról jelenleg d. e. 10 óra 38 p.-kor induló, Bátaszékre
d. u. 2 óra 4 p.-kor érkez személyvonat Újdombó-
várról d. e. 10 óra 39 p.-kor fog indulni és Báta-
székre d. u. 12 óra 47 p.-kor fog érkezni. Az Új-

dombóvárról jelenleg d. u. 2 óra 30 p.-kor induló

Bátaszékre este 6 órakor érkez személyszállitó teher-

vonat Újdombóvárról d. u. 2 óra 13 p. kor fog in-

dulni és Bátaszékre d. u. 3 óra 52 p.-kor for érkezni.

A Bátaszékröl jelenleg déleltt 10 órakor induló Új-

dombóvárra d. u. 1 óra 30 p.-kor érkez személy-
szállító tehervonat Bátaszékröl d. e. 11 óra 29 p.-kor

fog indulni és Újdombóvárra d. u. 1 óra 46 p.-kor

fog érkezni. E vonalon ezenkívül egy uj személy-
vonatpár helyeztetik forgalomba, Bátaszékröl indul

reggel 7 óra 58 p. kor, Újdombóvárra érkezik d. e.

9 óra 57 p.-kor, Üjdombóvárról indul esie 6 óra

30 p.-kor, Bátaszékre érkezik este 8 óra 2(j p.-kor.

A györ-fehringi vonalon a Gyrbl Szombat-
helyre este 8 óra 1 5 p.-lcor induló gyorsvonat Vépen
este 10 óra 25 p.-kor rendesen meg fog állani.

A pozsony-ujváros -szombathelyi vonalon a Po-
zsony-Újvárosról jelenleg reggel 4 óra 46 p.-kor in-

duló Szombathelyre d. e. 11 óra 20 p.-kor érkez
személyvonat a pozsony-ujvárosi indulás változat-

lanul hagyása mellett. Szombathelyre korábban,
vagyis már d. e. 10 óra 30 p.-kor fog érkezni.

A Sopron - kszeg -szombathelyi vonalon egy u
személyvonatpár helyeztetik forgalomba. Indul Sop-
ronból reggel 7 óra 35 p.-kor, érkezik Szombathelyre
d. e. 11 óra 30 p.-kor; indul Szombathelyrl d. u.

12 óra 45 p.-kor, érkezik Sopronba d. u. 4 óra 35
p.-kor. Ezzel kapcsolatban a már meglév vonatok
menetrendé is kisebb-nagyobb változást szenved.

A Székesfehérvár - paksi vonalon a Székesfehér-

várra jelenleg reggel 7 óra 56 p.-kor érkez vonat,

a paksi indulás változatlanul hagyása mellett, Székes-

fehérvárra már reggel 6 óra 40 p.-kor fog érkezni.

az Adony-Pusztaszabolcsról jelenleg d. u. 4 óra 40
p.-kor induló, Székesfehérvárra este 6 óra 6 p.-kor
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érkez vonat Adony-Pusztaszabolcsról, a Paks felöl

oda este 8 óra 2 p.-kor érkez vonat folytatásaként,

este 8 ór:i a5 p.-kor fog indulni és Székesfehérvárra

e-te y óra 34 p.-kor fog érkezni.

kz adony-pusztaszabolcs—lípolczai vonalon a

Tapokzáról jelenleg d. e. M óra 17 p.-kor induló,

Börgöndre d. u. Iá óra 5 p.-kor érkez személyvonat
Tapolczáról csak d. e. 9 óra á3 p.-kor fog indulni és

Börgöndre d. u. 1 óra 9 p.-kor fog érkezni. E vonat
forgalma kiterjesztetik Börgöndtöl Adony-Puszta-
szabolcsig, a hová d. u. 1 óra 47 p.-kor fog érkezni.

A Börsíöndrl jelenleg d. u. H óra 44 p.-kor induló,

Tapoiczára d. u. 4 óra 51 p.-kor érkez személy-
vonat már Adony-Pusztaszabolcsról fog közlekedni,

a honnan d. u. Iá óra 3.> p.-kor fog indulni és

Tapoiczára d. u. 5 óra 6 p.-kor fog érkezni.

A czelldömölk— csáktornyai vonalon a Czelldömölk-
röl Ukkra d. e. 10 óra 14 p.-kor induló személy-
vonat Zalaegerszegig hosszabbiltatik meg, ahova d. u.

1 óra 20 p.-kor fog megérkezni.
Az Ukkról Czelldömölkre d u. '> tra 16 p.kor

érkez vonat már Zalaegerszegtl kezdve közlekedik,

a honnan d. u. I óra 38 p.-kor fog indulni. A Zala-

egerszegrl jelenleg reggel 4 óra 21 p.-kor induló,

Czelldömölkre d. e. 7 óra 37 p.-kor érkez személy-
vonat Zalaegerszegrl reggel 5 óra 50 p.-kor fog
indulni és Czelldömölkre d. e. 9 óra 3 p.-kor fog

érkezni.

Az ukk—balatonszentgyörgyi vonalon Ukk—Sümeg
között egy új vegyesvonatpár helyeztetik forgalomba,
Ukkról indul reggel 6 óra 15 p.-kor, Sümegre érkezik

reggel tí óra 45 p.-kor; Sümegrl indul reggel 7 óra-

kor, Ukkra érkezik reggel 7 óra 27 p.-kor. Az Ukk-
ról jelenleg reggel 6 óra 30 p.-kor induló, Keszt-

helyre d. e. 9 óra 32 p.-kor vegyesvonat Ukkról
reggel 7 óra 46 p.-kor fog indulni és Keszthelyre
d. e. 10 óra 47 p.-kor fog érkezni.

A trje—balatonszentgyörgyi vonalon a Balaton-
szentgyörgyrl jelenleg éjjel 3 óra 19 p.-kor induló,

Türjére reggel 5 óra 35 p.-kor érkez vegyesvonat
Balalonszentgyörgyröl reggel 4 óra Si p.-kor fog

indulni és Türjere reggel 6 óra 50 p.-kor fog érkezni.

A Zágráb—csáktornyai vonalon egy új személy-
vonatpár helyeztetik forgalmba, Zágrábból indul d. e.

10 óra 49 p.-kor, Csáktornyára érkezik d. u. 4 óra

5 p.-kor Csáktornyáról indul d. e. 11 óra 43 p.-kor,

Zágrábba érkezik d. u. 5 óra 10 p.-koi-. A Varasdról
d. u. 3 óra 5 p.-kor induló, Csáktornyára d. u. 3 óra
31 p.-kor érkez vegyesvonat megszüntettetik.

A gombosi dunahid megnyitása napján az alább
felsorolt vonalokon a következ menetrendváltozások
lépnek életbe

:

Budapest keleti p. u.—Bosznabród között, Sza-
badka Dálján át, a jelenlegi összeköttetés helyett egy
új közvetlen gyorsvonatpár helyeztetik forgalomba.
Az új gyorsvonat indul Budapestrl d. u. sí óra 45
p.-kor, Bosznabródra érkezik este 10 óra 45 p.-kor.

Ellenirányban Bosznabródról indul a jelenlegi reggeli

3 óia 18 p. helyett, reggel 3 óra :)0 p.-kor és Buda-
pestre érkezik d. u. 12 óra 15 p.-kor.

Ezen uj gyosvonat menettartama Budapest—
Bosznabród között a jelenlegivel szemben 1 óra 7
p.-cel, illetve 1 óra 17 p.-cel rövidebb lesz.

Az Újvidékrl reggel 4 óra 23 p.-kor induló és

Budapestre d. u. 12 óra 40 p.-kor érkez személy-
vonat Szabadkától Kunszentmiklós-Tassig megszün-
tettetik, a helyett a Kunszentmiklós-Tassról Buda-
pestre reggel 7 óra 25 p.-kor érkez személyvonat
Indiától kiindulólag fog közlekedni a honnan éjjel

10 óra 31 p.-kor fog indulni.

A Budapest k. p. u.-ról jelenleg este 6 óra 5
p.-kor induló és csak Topolyáig közleked személy-
vonat Budapest k. p. u.-ról este Sorakor fog ii^dulni

és Indiáig lóg közlekedni, a hova reggel 5 óra 22
p.-kor fog érkezni.

E vonatpár forgalma annak idején Belgrádig fog
kilerjesztelni, ha a szerb, bolgár és török vasutak a
kilátásba helyezett csatlakozó vonatot forgalomba
helyezik.

India—Belgrád között egy uj gyorsvonatpár he-
lyeztetik forgalomba, illetleg a jelenleg Zágráb-
India között közleked gyorsvonatpár forgalma ki-

terjesztetik Belgrádig. Az uj vonat Belgrádból reggel

5 óra 15 p.-kor indul. Indiára reggel 6 óra 26 p.-kor
érkezik. Ellenirányban Indiáról éjjel 10 óra 4 p.-kor
indul és Belgrádba éijel 11 óra 9 p.-kor érkezik.

A Budapest k. p. u.-ról d. u. 3 óra 20 p.-kor

Belgrádba induló gyorsvonat megállása Kunszent-
miklós-Tasson, Fülöpszálláson és Ópazuán megszün-
tettetik. E helyett jelzett állomásokon az uj gyors-
vonatok fognak megállani.

Az Indiáról este 9 óra 32 p.-kor induló Újvidékre

éjjel 11 órai p.-kor érkez tehervonatnál a személy-
szállítás megsznik.

A Fülópszállásról jelenleg d. u. 5 óra 1 p.-kor

Kecskemét felé induló vegyesvonat Fülöpszállásról

d. u. 4 óra 43 p.-kor fog indulni és ott az uj, Buda-
pestrl d. u. 2 óra 45 p.-kor induló gyorsvonathoz
fog csatlakozni. Ugyanezen gyorsvonathoz nyer csat-

lakozást a Kiskörösrl Kalocsa felé jelenleg d. u.

5 óra 30 p. kor, az uj menetrend szerint d. u. 5 óra

13 p.-kor induló, valamint a Kiskunhalasról Reg-
czére jelenleg este 6 óra 17 p.-kor, az uj menetrend
szerint d. u. 5 óra 35 p.-kor induló személyvonat is.

A Szabadkáról jelenleg d. u. 3 óra 22 p.-kor

Újgombosra induló személyvonat Szabadkáról d. u.

2 óra 15 p.-kor fog indulni és Üjgombosra este 7 óra-

kor fog érkezni. Az jpalánkáról jelenleg d. u. 5 óra
33 p.-kor Bácsordasra induló vegyesvonat Újpalánká-
ról d. u. 5 óra 16 p.-kor fog indulni és Bácsordason
át Üjgombosig fog közlekedni, a hová este 7 óra
40 p.-kor érkezik.

A Bácsordasról jelenleg este 7 óra 40 p.-kor

Újpalánkára induló vegyesvonat Üjgombosról fog

közlekedni és onnan este 8 óra 24 p.-kor fog indulni

és Újpalánkára éjjel 10 óra 14 p.-kor fog érkezni.

E vonat Újgomboson csatlakozást nyer Budapest
fell az új Bosznabródi gyorsvonathoz, valamint a
Bosznabród felöl jöv személyvonathoz.

A Bosznabródról Üjdombovárra jelenleg d. e.

10 óra 2 p.-kor érkez gyorsvonat csak Eszéktl, az

jdombóvárról Bosznabródra jelenleg este 6 óra 15

p.-kor induló gyorsvonat csak Eszékig fog közlekedni.

Budapest, 1911 szeptember havában.

Az Igazgatóság







A IV. TÁBLA MAGYARÁZATA.

Balleneggek Róbert: A kecskeméti földrengés. (625. oldal.

1

A földrengési övek jelentése :

I. Pleisztoszeiszta öv, a legjobban megrázott terület, általános piisztulással,

II. Nagy károk, sok kémény összedl.

III. Kevés kár, néhány kémény leesik.

rV. Kár nincs, de a földrengést mindenki érzi.

Bobért Baílenegger : Notices sur te tremblement de térre du 8 juillet HUJ

á Kecskemét. (Pag. 669.)

Explication des zönes siarniques :

I. Plistosiste.

II. Grands dégáts, presque toutes les cheminées sönt effoudrées.

III. Peu de dég&ts, quelques cheminées effondrées.

IV. Point de dégáts, les secousses sönt ressenties par tont le monde.



Földtani Közlöny. XLI. köt. IV. tábla.
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