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Bevezet.

Az Erdélyi Érchegység, hazánk egyik leggazdagabb ércetterm vidéke,

a geológiai kutatások során igen sok érdekes kérdés megfejtésére, tisztá-

zására adott alkahnat, azonban egyes kérdésekben még ma is megoszlik

a felvev geológusok nézete. Különösen áll ez ama képzdményekre, amelye-

ket a geológiai irodalom Posepny^ elnevezése óta «Localsediment» néven

ismer. Az Erdélyi Érchegységet felépít képzdmények sorozatában elég

nagy szerepet játszó ezen rétegcsoport kisebb-nagyobb medencéket alkot,

ezeket a régebbi térképekkel szemben legjobban Pálfy : «A z Érdél y-

részi Érchegység bányáinak földtani viszonyai
és é r c t e 1 é r e i)> cím, az egész hegységet tárgyaló munkájában adott

átnézetes (1 : 200,000 méret) térkép tünteti ki. A Bucsony és Verespatak

vidékén feltételezett két kis medencével szemben a Nagyág-Brád-Krös-

bánya közti medence eléggé nagy terület, míg a felvételem tárgyát képez
Zalatna-Nagyalmás körüli medence nagyságát tekintve körülbelül a kö-

zéps helyet foglalja el.

Egyetemi tanulmányaim közben részletesen bejártam e területnek

a nagyalmás-glódi pataktól É-ra es részét, e területrl nyert eredményei-

met doktori értekezésemben^ tettem közzé. A munka teljessége kedvéért

^ A Magyarhoni Földtani Társulat 1914. juii. 3-iki ülésén bemutatta Gaál István dr.

rendes tag.

* PoSEPNY F. : Zur Geologie des Siebenl)ürgischeu Erzgebirges. (Jahrbuch d. k. k.

geol. Reichsanstalt XVIII. 1868. p. 54.)

* Ferenczi I. : Zalatna környékének geológiai vi.szonyai, különös tekintettel a har-

madkori eruptivus közetekre. (Múzeumi Füzetek, az Erdélyi Nemzeti Múzeum Ásvány-

tárának Értesítje, II. 1913. 1. szám, 1 — .59. o.)
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vágyódó reménységgel ragadtam meg az alkalmat s adtam be tervezetemet

e mmika tovább folytatására akkor, amidn a Magyarhoni Föld-
tani Társulat a Szabó JózsEF-emlóklapból önálló geológiai fel-

vételre hirdetett pályázatot. Köszönet és hála azért a Magyarhoni Földtani

Társulatnak, hogy pályatervem elfogadása után a felvétellel kitüntetett,

célom elérésében anyagilag is segélyezett ; hálás köszönetem kell kifejeznem

továbbá SzÁDECZKY Gyula dr., e. ny. r. tanár úrnak, szeretett professzo-

romnak, aki intézetének ügyrendjét úgy osztotta be, hogy én ezen vállalt

feladatomnak eleget tehettem. Köszönetem és hálám illeti még Plandbr

Géza kénesdi bányafmérnök urat, aki az általa talált érdekes kövületet

énnekem átengedni, Gaál István dr. e. magántanár urat, aki gyjtött kö-

vületeimet meghatározni szíves volt.

Hegy- és vízrajzi viszonyok.

Amint a térképrl jól látható, ezen geológiailag egységes terület

most 4, teknalakú mélyedés területét foglalja el, amelyek a Marosba

öml 4 nagyobb patak vízrendszeréhez tartoznak. E vizek közül legtekin-

télyesebb az Ompoly-patak, amely e ketts medence északi felének vizeit

szállítja tova, a déli részrl a csebi, nagyalmás-glódi és a tekeri patakok

vezetik le a csapadékvizet s a területemen kívül egyesülve Gyógyi-patak

néven ömlenek a Marosba. Az Ompoly-patak mellékárkai közül fontosab-

bak az északról jöv Valea Morilor (= Malompatak), a D-i ágak közül

-a V. Trimpoelilor (= Kénesdi patak), V. Tiganilor (= Cigányok patakja),

Facebányai patak, V. Sivoltuluj (= Zsibolt-patak), V. Maré (= Nagy-

patak) nev fontosabb mellékárkaival, a déli rész patakjai közül a Csebi

patak (=V. Cibuluj) keletrl a V. Draskulujt (a katonai térképen hibásan

Y. Dracului) — veszi fel, a nagyalmás-glódi-patak (legfels része V. Eun-

culuj, közepén V. Almasiuluj, legvégén V. Gloduluj néven szerepel a tér-

képeken,) a V. Turnuluj (= Toronypatak) és a V. Lunga (= Hosszúpatak)

vizeit viszi le, a tekeri patak (V. Tekereuluj) rendszeréhez e területrl

.a V. Grohotelor és egy második V. Almasiuluj (= Almási patak) tar-

toznak. A két nagyobb vízrendszer közti vízválasztó épen a középen

•osztja a medencét két részre, ennek a vízválasztónak fbb pontjai a Zsidó-

hegy 954 m és a Breáza 1122 m-es erupciós kúpja.

Az Ompoly-patak teknje meglehets mélyen fekszik (kb. 410 m
a közepes tengerszinfeletti magassága a^bejárt területen), így nagyobb lévén

a relativ magasságkülönbség, vízrendszere jobban kifejlett, mehékárkai

mélyebbre bevágódtak, mint a másik három nagyobb pataké, amelyeknek

átlagos magassága 550 m koiiil van. Jól kitnik ez a morfológiai viszo-

nyokból is, amennyiben az északi rész nieiedek falú, gyorsan lejt völgyei-

V(^l szcinl)cn a déli oldal völgyei sokkal enyhébb esések, széles völgyek
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és abban is, hogy az északi rész éles, meredek gerinceivel szemben a déli

részen fleg lankásan emelked, lapos hegyhátakat találunk. Ezen mor-

fológiai jelenség okát a csebi-, a nagyalmás-glódi-patakok szakaszjellegé-

nek gyors megváltozásában találjuk fel, amennyiben e két patak fels

szakaszjellegét alsó szakaszjellegvé változtatja az a hatalmas gát, amely

a bejárt terület déli részén a Cseb-Balsa-Kisalmás közti tithonmészk-

A^onulat képében állja útját e csapadékvizeknek s amelyen keresztül bar-

langi eredés, helyenként 300—400 m magas, meredekfalú, igen szk völgyet

(glódi, tyeji sziklaszoros) vágva a folyó, ismét fels szakaszjellegvé váhk

folyása.

A már említett Breáza és Zsidóhegy erupciós kúpokon kívül fonto-

sabb pontok még a Vrf. Eunculuj (= Kuncu tet) 1070 m, a Vrf. Negru

(= Fekete tet) 1104 m, a Grohasu maré (= Nagygrohás) 1118 m magas

erupciós kúpjai, a déli lapos hegyhátak közül a Dealu Draskuluj (= Drasku

hegye), a D. Ordasiuluj (= Ordashegy), a D. Fidice, a D. Podeiul és a

Plesa nev gerincek.

Földtani viszonyok.

A medencét a régibb képzdmények törésvonalai mentén történt

sülyedések hozták létre, ezt a körülményt különösen jól mutatja a D-i

és DNy-i oldalon határul szolgáló mezozóos erupciós komplexum megle-

hetsen merev törésvonala. A medence határául szolgáló képzdményekkel

részletesen nem foglalkoztam, ezeknek általános leírását doktori disszer-

tációm adja, itt csupán annyit említek föl, hogy legnagyobb részben a

krétakorú kárpáti homokk a medence határa, kisebb területen a mezo-

zóos erupciós kzetekbl álló komplexum s csupán ÉNy-on határolja a rész-

ben kárpáti homokkövön felépült fiatalabb, tercier erupciós kzetek, az

andezitek hatalmas vonulata. Mert eltekintve a medence alapját s helyen-

ként határát alkotó mezozóos erupciós kzetektl, területünk a harmadkori

vulkáni tevékenységre igen szép példa. A keleti részen, a zalatnai öböl-

szárnyban végzett kutatások petrografiai eredményei hasonlóképen benne

foglaltatnak már többször idézett dolgozatomban, a most bejárt terület

tercier erupciós kzeteinek petrografiai viszonyairól egy késbbi értekezé-

semben szándékozom beszámolni. E kitörések fleg a Zsidóhegy—Breáza

vonala mentén történtek, amely vonal legjobban érzékíti a Pálfy^ által

is felvett II. erupciós vonulatot. Eltekintve a kis szerepet játszó riolit-

kitörésektl, fleg amfibolandezitek vannak itt is, némelyikben piroxént

(augit, hipersztén) is találunk, kvarc csak szórványosan van bennük,

^ PÁLFY M. : Az Erdélyrészi Érchegység bányáinak földtani viszonyai és érctelérei.

<A ra. kir. Földtani Intézet Évkönyve XVIIL 4. f. 24. «.)
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csupán a terület ÉNy-i részén, a Yrf. Negru, \yt l^niculuj táján kezd

a kvarctartalom nni. Ezen jelenség azt bizonyítja, hogy a felvett terület

legszélén lev eriipciókban már nemcsak a zalatna-sztanizsai vonulat

kzetei szerepelnek, hanem az elbbire merleges nagyág-csetrási vonulat-

nak rendesen dacitos kzetei is, pl. a Vrf. Negru kzetében biotitot is talál-

tam, ezt az ásványt a többi andezitben sehol sem sikerült kimutatnom.

Ami a medencét tárgyaló irodalmat illeti, annak részletes felsoro-

lását idézett dolgozatom 6—7. lapján találjuk meg. Dolgozatom megjele-

nése óta e területre vonatkozó adatokat tartalmazó munka csak egy jelent

meg s ez Lóczy dr. 1912. évi igazgatói jelentése. Adatait a megfelel helyen

fogom majd említeni.

A harmadkori medence szintezés e.

A medencét kitölt rétegsorozat alkotásában meglehetsen válto-

zatos képzdmények szerepelnek, mindazonáltal már petrografiai külsjük

alapján is a legtöbb esetben pontosan fel lehet ismerni, hogy a képzd-

ménysorozat melyik tagjához tartoznak. Pálfy^ az Erdélyi Érchegység

ezen mediterrán képzdményeit 3 szinttájba osztja be, amely beosztás

természetesen az én területemen is érvényes, részletes vizsgálataim alapján

azonban a Pálfy fels szinttáját, bár — amint látni fogjuk — anyagra

nézve mec^lehetsen megegyeznek egymással, a köztük lev diszkordancia

alapján, két kisebb szintre küKinítem el.

Beosztásom ezek szerint a következ lesz

:

1. Vörös homokköves-konglomerátos szinttáj, benne a riolit tufá-

jával. (Alsó s z i n 1 1 á j.)

2. Gipszes szinttáj. (K ö z*é p s szint t áj.)

3. Andezit-dacittufás szinttáj. (Fels s z i n 1 1 á j.)

a) Homokk, márga, agglomeratos tufák szintje.

h) Eleg üveg s ásványtufák szintje.

I. Alsó szint táj.

Ezen szinttáj képzdményeivel, amelyek fleg a medence Zalát na

körüli szárnyában vannak kifejldve, már részletesen foglalkoztam ugyan

elbbi dolgozatomban,^ mégis jónak látom röviden itt is összefoglalni, hogy

az új észleletekkel összeegyeztetve, teljes képét adjam e rétegcsoportnak.

A most megismert területnek csupán Ny-i részén van meg ez a szinttáj.

mintegy félszigetszerleg É és K fell nyúlik be s közrefogja a fels szint-

* 1(1. munka 18. o.

2 Id. munka 10-20. o.
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táj alsó tagjának képzdményeit. A tekeri V. Almasiuluj mentén az elb-

biektl elkükhiülten ismét feltnik kis területen, helyzetébl azonban nyil-

vánvaló, hogy összefüggött a tle É-ra lev hasonló nyúlvánnyal, csupán

jelenleg takarják el az összeköt részt a fiatalabb képzdmények.

Anyagára nézve igen változatos, fleg homokkövek, k o n g 1 o-

m e r á t o k alkotják. Galac községtl Ny felé haladva igen érdekes szel-

vényben kapjuk e képzdményeket, amennyiben ezen nyugodt település

rétegkomplexum legidsebb tagja a zalatnai szárny K-i végén van, innen

Ny-ra haladva mindig fiatalabb és fiatalabb képzdményekre jutunk.

Legalsó tagja durva, fleg andezit görgetegdarabokból álló konglo-

merát, amelyben szerepl andezitek és riolitok teljesen ehitnek attól a

tipustól, amelyet az én területem hasonló kzetein megismertem s legnagyobb

^'alószinség szerint az aranyosbánya-, verespatakvidékiekkel hozhatók

összefüggésbe. Már Ompolykövesd {= Petrozsán) község eltt felváltja

ezt a rétegsort az egész szinttájra jellemz bélyeget nyomó vörös, csil-

lámdús homokk s kárpáti homokkdarabokból alkotott durva konglo-

merát, amelynek messzirl is jól látható rtvörös padjait helyenként többé-

kevésbé vastag r i o 1 i t t u f a rétegek élénkítik. E rétegesoport a terület

ÉNy-i szögletében jóval messzibbre terjed föl, mint azt Pálfy térképén

látjuk, amennyiben majdnem egész Kenesd (= Trimpoel) közepéig fel-

húzódik, st kis területen a V. Trimpoelilor balpartjára is átnyúlik. A V.

Sivoltuluj mentén fokozatos átmenettel, a Breázától K-re lev völgyekben

kissé diszkordáns településsel e rétegcsoportra egy, rendesen apró szem,

mindig világos, szürkeszin, fleg kvarcitszemekbl álló s csak elvétve

konglomerátos kifejldés homokk 150—200 m vastag sorozata követ-

kezik, amely fölfele megint az elbbi rtvörös, homokköves konglonierátba

megy át. Ahol ez a határ épen hegynyergen vezet át, mint pl. a Breáza-

csúcstól DK-re, mindkét homokk, illetleg konglomerát laza homokká,

kaviccsá hull szét, az egyik fleg homokk, a másik tisztán kvarcitkavi-

csokat ad. Andezittelérek közelében a szürke homokk igen srvé válik,

helyenként hasonló a kárpáti homokkhöz is, el is kvarcosodik, s ez az oka

annak, hogy pl. a Facebánya területén meglev hasonló homokkövet az

eddigi leírók mind kárpáti homokknek vették, Pálfy^ e kis területrl

adott részletes térképén szintén kárpáti homokkövet jelez, holott alatta

a riolittufa s a vörös homokköves konglomerát szintén megvan. Azért

állítom, hogy a riolittufa is megvan alatta, mert bár e világosszin homokk
rétegei közt nincsen sehol riolittufa, annál jellemzbb az a vörös, homok-

köves konglomerát rétegeire, ahol a riolittufa megvan, ott a vörös, homok-

köves konglomerát rétegsorát is megtaláljuk ; se idsebb, se fiatalabb ré-

tegek közt sehol nem jön el a riolittufa.

^ Id. munka 117. o.
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Településüket tekintve igen egyhangúak e rétegek. A medencerész

K-i szárnyán lev DNy — 15^—16^ között ingadozó — dlésirány állandó^

csupán a legkeletibb részen lev 36°—40° dlésszög kisebbedik fokozato-

san. Eközben még a Breázától K-re Ny-ivá (IS*") válik a dlésirány s a

szög is enyhül 12°-ig. A szürke homokk már mindenütt Ny— IS**—10"—
12° dlés, azonban a felette következ rtvörös homokköves konglomerát-

rétegek dlése ismét DNy— 16''—24°, de csak a Breáza-csúcstól D-re es
területen, mert a terület DNy-i részén, Facebányától D-re és a V. Turnuluj

mentén tisztán D— 12"^— 26° a dlés. Ez utóbbi dlés alapján, mivel az

itt beszögell kis alsó szinttájfoltnak is csak egy részét ismertem, ezt a

részt a fels szinttájnál magasabb, fiatalabl) képzdménynek jeleztem,

azonban az egész terület bejárása meggyzött arról, hogy e területen ezen

rétegsornak csak eltér dlés csoportjával van dolgunk s nem pedig fia-

talabb képzdménnyel, amennyiben Kenesd fell folytonos egymásután-

ban találjuk e rétegsor tagjait. Szóval már magában ezen minden tekin-

tetben összefügg rétegsorban is kétszer fordul el diszkordáns település,

amely azonban csak a K-i szélén észlelhet, a Breázától Ny-ra a DNy-i

irányú dlésbl fokozatos az átmenet a Ny irányába, itt tehát diszkordáncia

nincs. — A tekeri V. Almasiuluj mentén lev, különálló rész dlése szintén

D— 111/3^— 16°, ami azt bizonyítja, hogy a tle É-ra lev, hasonló dlés

rétegcsoport folytatása ez is, csupán jelenleg van az összeköttetés k()Z()ttük

megszakítva.

Amint látjuk, tehát e rétegek települése nem párhuzamos a medence

széleivel, csupán a ÉNy-i szögletben hajhk egy kissé a dlés a medence-

határ szerint, ott, ahol a DNy irányú dlés D-i irányúvá válik. Nagyalmás

táján meglehetsen össze van szakadozva e rétegsor, többé-kevésbé éles

törésvonalak mentén egyes részei a mélybe sülyedtek alá. A többi részen

pedig minden zavar, törés nélkül következnek e rétegsor tagjai egymásra,

csupán az egyes andezit, riolitkitörések közelében ismerünk fel mindig

igen kis mérv mechanikai hatást rajtuk. Általában minden laza ösfze-

állásuk ellenére is igen ersen ellene állottak a dinamikus hatásoknak e

rétegek, aminek következménye természetesen a nyugodt, zavartalan

település s épen ezért kétségesnek tartom PÁLt Ynak ^ a felskénesdi völgy-

rl adott szelvényét, amelyen az alsó szinttáj rétegsorozatában több

vetdést tételez fel. Épen e völgy az, ahol jól látható a vörös, homokköves

konglomerát és a szürke homokk határán a fokozatos átmenet, amennyi-

ben hasonló, de nem ugyanazon rétegek ismétldnek itt, miért is senm

adat nem szól a vetdések jelenléte mellett.

Az ell)bi adatok alajjján e s/iultáj vastagságát 4—5 ezer niélcrro

' III. munka 119. o.
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teszem PÁLFYval szemben, aki^ a nagyági medenceijén, ahol pedig leg-

vastagabbnak ismerte meg e rétegcsoportot, csak 800 m vastagságot írt le.

Pozitiv adatok alapján e rétegcsoport korát teljes biztonsággal meg-

határozni még mindig nem sikerült. D u r v a, k o n g 1 o m e r á t o s
,

homokos üledékkel van dolgunk, amelybe n, li a

találunk is kövületet, azt csak kell k r i t i k a u t á n

fogadhatjuk el k o r li a t á r o z ó n a k. E rétegcsoportban azon-

ban még kövület sincs, mindössze az újabb idben sikerült egy-két k-
magot találni benne, amelynek némi fényt vetnek a kzetkomplexum
korára. A tulajdonképeni rtvörös. homokk(Jves konglomerátban mind-

össze a belemosott tithonmészkdarabokban van némi kövületnyom,

a szürke homokkrétegcsoport az, ami az eddig kikerült gyér kövület-

maradványokat szolgáltatta. Fe. E. v. Stach^ a facebányai bányákról

írt munkájában említi, hogy a Sigismundi-tárna kzetében C a r d i u mokat
talált s hogy Fichtel a Prápestina-telér közelébl Helix sp.-t ír le.

Nyári felvételeim alkalmával Plander Géza fmérnök iir figyelmessé tett

a szürke homokk dm'vább, konglomerátos kifejldés hatalmas darab-

jára, amelyen egy szép nagy kmag volt látható. Bár nem eredeti helyén

volt a darab, mégis pontosan megállapítható volt az, hogy a szürke homokk-
rétegcsoportban nyitott Magoss LÁzÁR-féle kbánya kidobott darabjai

közül való. A kmag meghatározását dr. Gaál István magántanár iir

volt szíves elvégezni, aki azt Lima grandis nov. sp. Gaál néven írta le.^

Bár meghatározása alapján az iij faj a kréta Lúna-kkal egyezik meg alak

és nagyság tekintetében, határozott korjelznek sem tartja ezt az adatot,

nemcsak annak egyedül álló volta miatt, hanem azért is, mert új species-

sel van dolgunk. A kövületelfordulás ritkaságára nézve érdekesnek tartom

megemlíteni, hogy a zalatnai ipari szakiskolában, ahol pedig jókora mennyi-

séget dolgoznak fel e homokkbl, a 20 iskolai év alatt még egyszer se

találtak e homokkben kövületeket.

Ezen kevés számú, némileg ellentmondó adatok ellenére is megálla-

pítható azon])an az, hogy e rétegcsoport határozottan harmadkori eredés.

Határozottá teszi ezt a megállapítást az a körülmény, hogy e rétegcso-

portban, nem nagyon mélyen az elbbi, k()vületeket gyéren tartalmazó

szürke homokk alatt a felskénesdi patak (V. Sivoltuluj) 523-<> jelzés

pontja körül andezit t ufás réteget találmik, amely teljesen meg-

egyezik a fels szinttáj andezittufáival, amibl a két rétegsor közti össze-

^ Id. munka 20. o.

2 F. II. V. Stach: Dic Edcllnietalll)orgbaue Faccbánya und Alkrheiligon in dcr Um-
gebung von Zalatna. Wien, 1885. 7. o.

^ GaAl J. dr. : Üj Lima-faj a zalatnavidóki chelj-i üledékbl*. (Földtani Közlöny

XLIV. k. 19] 4. 50. o.)
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függést nagy valósziuséggcl nicgállapíthatjuk. A fels szinttájról pedig

e területen gyjtött kövületek alapján is megállapítható annak fels
mediterrán volta, miért is e réteg csoport képzdését az ell)l)i adat

s a továbbiakban kifejtend okok miatt a fels szinttáj képzdési korához

közel, legnagyobb valószinséggel az alsó miocé nbe, esetleg még
a fels oligocé nbe kell helyezni. E tekintetben érdekes lenne még
összehasonlítani e képzdményeket az Erdélyi Érchegység K-i szélén,

Sárd, Gyulafehérvár, Alvincz, Szászsebes krirnyékón felbukkanó hasonló

kifejldés veres konglomerátos üledékcsoporttal, amelyrl a szászsebesi

Vereshegybl kikerült nummulites és alveoliná,?> görgetegek alapján Lóczy dr.^

megállapította, hogy mindenesetre paleogén-ntéini s így nagyon kétségessé

válik NopcsA báró^ ama felfogása, hogy az általa meghatározott Saiirida

csontmaradványok, amelyek alapján az Érchegység helyi üledékeit is

krétakorúnak jelentette ki a két rétegcsoport kzettani hasonlóságát felis-

merve, eredeti helyükön vannak.

Azon felfogásomat, hogy e rétegcsoport tercier korú, még a medence

területén szerepl kiömlési kzetek kitörési ideje is megersíti. Az andezi-

tekrl, dacitokról az egész Érchegység területén biztosan meg van állapítva

fels mediterrán voltuk, st a legújabb vizsgálatok alapján tudjuk, hogy

tufáik még a szármátemelet rétegei között is föllelhetk az Erdélyi me-

dencében épen úgy, mint a kitörési helyhez közel lev fiatalabb miocén

rétegekben. Ezzel szemben azonban az alsó szinttáj üledékében a riolit

tufája s helyenként darabjai mellett andezitkavicsok s andezittufarétegek

is vannak, miért is a riolitok ftömegének felületre jutása se sokkal elz-

hette meg az andezitek legnagyobb kitöréseit, legalább is nem valószín,

hogy oly nagy (t. i. a krétától a fels mediterránig tartó) idköz válasz-

totta volna el az andezitek azon két kitörési ciklusát, amelyek elseje az

alsó szinttáj andezitkavicsait s tufáját, másodika pedig a fels szinttáj

hatalmas tufarétegeit szolgáltatta. Legvalószínbbnek tehát úgy gondo-

lom e kérdés eldöntését, ha ezek alapján azt állítom, hogy az andezitek

hosszú kitörési ciklusa már a riolitok kitörése eltt megkezddött, még
pedig az alsó miocénben, esetleg már a fels oligocénben, kitörésüknek

fideje azonban az igen rövid ideig tartó riolitvulkánok mködése után,

a fels mediterránkorszak, st kitöréseik még a szármátemelet idejébe is

átnyúlhatnak. Ezt l)izonyítják azon észleletem ^ mellett, hogy a riolit-

tufákban igen gyakori az andezites kzetalapanyag mellett az andezit lapilli

^ LÓCZY L. dr. : Igazgatósági jelentés. (A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1912.

26. o.)

^ Ifj. NoPCSA F. br. : A Gyulafehérvár, Déva, Ruszkabánya és a romániai határ

közé es vidék geológiája. (M. kir. Földtani Intézet Évkönyve XIV. 166. o.)

* Id. munka 34. o.
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is, KocH^ megfigyelései is, amelyek szerint az Erdélyi Medence üledékei-

ben a középs oligocén (mérai) rétegektl kezdve bven van

riolitkavics, amelyek azonban az ifjabb alsó mediterrán rétegek-

bl (zsombori, puszta-szt.-mihályi, magyar-nagyzsombori) lassanként ki-

fogyni kezdenek, míg az andezit, dacitvulkánok épen a fiatalabb mediter-

ránrétegek közé szórták tufáikat, ezen anyagoknak legnagyobb részét

pedig valószinleg az Érchegység vulkánjai hozták a felületre, mert a kö-

zeH Vlegyásza stb. kitöréseirl Szádeczky Gyüla^ dr. azt állapította meg,

hogy e kitörések már a fels 1 tában megkezddtek. Végeredményben

tehát bebizonyítottnak tartom elbbiek alapján a vörös, homokköves

konglomerátos alsó szinttáj tercier, fels oligocén — alsó
mediterrán korát is Nopcsa báró már jelzett ellenkez bizonyíté-

kaival szemben.

Gipszes szinttáj.

A fenti rétegsorról már Pálfy^ is megemlíti, hogy a vékony réteg-

ben települt, ersen iszapos szinttáj, amelyben több helyen gipszlencsék

fordulnak el, bár kövületek nincsenek benne, helj^zete alapján az alsó

és fels szinttáj határrétegének tekintend. Az én területemen mindössze

200—300 m hosszan van meg, vastagsága se több 4—5 méternél, ha a

gipsz nem volna meg benne, a környez homokknek — itt fleg ez az

uralkodó a fels szinttáj képzdményei közt, márga csak igen alárendelten

van közte, — petrografiai hasonlósága alapján a fels szinttáj alsó tag-

jában elforduló homokkhöz lehetne sorozni. A nagyalmás-glódi patak

Nádasdián aluli nagy kanyarulatától É-ra lev kis, öbölszer területen

találjuk meg e képzdményt, ahol is a homokknek padjai nekidlnek

az északra es mezozóos erupciós tömegnek. A gipsz legfölebb 1 cm vastag

rétegeket alkot, rendesen a homokkövet járja át, mintegy összeköt anyag-

ként szerepel, amit a mikroszkópos kép is bizonyít, a kvarczszemeket

gipsz ragasztja össze, kalcitnak nyoma sincs. Kövületet nem találtam

benne, mindössze néhány szenes növénytöredéket, amelyek azonban hatá-

rozásra teljesen alkalmatlanok.

III. Fels (a n d e z i t - d a c i 1 1 u f á s) s z i n 1 1 á j

.

A medencí^ déli szárnyát az északi szárny anyagától teljesen eltér

kifejldés rétegcsoport borítja, tjk'dékci túliiyonióan homokos, agyagos

^ KocH A. dr. : Az crdélyrészi medence harmadkori képzdményei. II. Neoirén.

(Kiadta a Magyarhoni Földtahi Tár.sulat 1900. 204. o.)

* Szádeczky Gy. dr. : Adatok a Vlegyásza-Biharhegység geológiájához. (Földtani

Közlöny 1904. XXXIV. k. 63. o.)

' Id. munka 18. o.
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üledékek, a durvább, konglomerátos-breccsiás üledékek szerepe itt igen

csekély. ^íindig világos szin homokkövek, márgák mellett az Erdélyi

Érchegységben 0I3' nagy szerepet játszó andezites kzetek tufái vesznfk

részt e rétegcsoport alkotásában. Helyenként pl. Cseb környékén legalsó

rétege konglomerátos, benne a környez vidék mezozóos erupciós kze-

teinek kavicsait találjuk fleg, ritkán azonban egy-egy lapilliszer andezit

darab is elfordul benne. Nagyalmás község közepérl a D. Ordasiuluj

É-i oldalán Teker felé vezet út mentén ismét ilyen breccsiás-konglomerá-

tos rétegeket látunk, ezek azonban tisztán andezitdarabokból állanak,

andezitvulkánnak lapilli-szer termékei ezek, amelyek itt nagy mérték-

ben halmozódtak fel.

A homokkövek mindig apró szemek, 1— 2 cm vastag réteg-

ben fordulnak el, a rétegvastagság igen ritkán emelkedik 5—10 cm-ig.

Színük általában világosszürke, a terület legkeletibb részén, Cseb község-

tl É-ra találtam csak halvány rózsaszines-lilás homokköveket. A kör-

nyez kárpáti homokkövektl jól el lehet különíteni
ket mindig vékonyabb táblákban y a 1 ó megjele-
nésük révén, továbbá azon körülmény által, hogy
kötanyaguk mindig mész s rendesen lazábbak a kárpáti

homokknél. A mészkötanyag olykor erek képében kiválva is jelentkezik,

amelyek néha az egyes homokklapokat elválasztó felületen is megjelen-

nek, a legtöbb esetben azonban a rétegzésre merlegesen avagy legalább

is ferdén futnak le. A meszes kötanyag fleg kvarcszemeket
ragaszt össze, több-kevesebb muszkovit lemezkével együtt körül-

bell 2/3-a a homokkövek anyagának az ásványos anyag, s csak ^/^ rész az

összeköt mészanyag. Egyesekben pedig több-kevesebb andezittufás

anyag is jelentkezik, zöld a m f i b 1, p i r o x é n, f (") 1 d p á t s an-

dezites alapanyag töredékek.

Az agyagos kzetek sorában fleg márgákat találunk, az

agya g pala ezen a területen igen alárendelt szerep, csupán a Breáza-

csúcs DNy-i lejtjén van meg nagyobb mennyiségben. Mindig sziirke színek,

— az agj^agpalák rendesen sötétebbek — vékonyan táblásak, némelykor

cserepekre hullanak szét, máskor pedig gömbhéjszeren válnak el.

Mikroszkóp alatt apró agyagpelyhek halmazát látjuk, érdekes negatív

tulajdonságuk, hogy tufás anyag csak elvétve van bermük, ellenben a

legtöbb esetben — még pedig fleg a márgákban — igen bven fordulnak

el fornminijcra héjjacskák. A nagyalmási Podeiul D-i oldalán szenet

is tartalmaznak e márgarétegek, st helyenként a márgát aszfalt-féle

anyag járja át, amely annak, fleg repedéseiben van meggyülve s amely-

nek fekete színe jól elüt a márga piszkos szürke színétl, miáltal breccsiás

kinézés lesz a márga.

Harmadik fajta kzet e rétegsorozatban a környez vulkánok ki-
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szórt tufája. Többé-kevésbé íiiiuui s/A'inck, akkur, amikor egészen apró,

csak mikroszkóppal látható üvegdara})okból állanak, egészen fehérek, a

durvábbak szüi-kések, helyenként a küzbezárt agyagpaladarabok miatl

egészen sötétek is. A legtíibb esetl)en jól rétegzettek, olykor 4—5 cm vas-

tag rétegekben is elfordulnak. Sokszor o p á 1 o s anyag járja át ket,

amikor is igen keménnyé, szívóssá lesz a máskülönben laza kzet. — Szer-

kezetüket tekintve a legnagyobb mennyiségben agg! o ni e r á t o s

tufák, helyenként azonban tiszta, u v e g s á s v á n y t u í a is elfordul.

Az agglomerátos tufákban néha homokos, máskor agyagos-márgás részek

vannak az erupciós kzetanyag mellett. A legtöbl) esetben kevés vulkáni

kvarcot is tartalmaznak az általában savanyúbb fajta p 1 a g i o k 1 á s z

(andezin, lahrador), a színes ásványok túlnyomó részét képez zöld
a m f i b () 1 és az alárendelten szerepl k ö z ö n s é g e s a u g i t töre-

dékeken kívül, tehát a n d e z i 1 1 u f á knak, még pedig, bár részletesen

nem vizsgáltam ket, ismertetett ásványos összetételük alapján a kevés

kvarcot tartalmazó a in f i b o 1 a n d e z i t v u 1 k á n o k (Breáza, Magura

lu])iiluj, Vrf. Negru, Vrf. Kunculuj) tufáinak kell tartanom ket, amely

vulkánok az Erdélyi Érchegység ezen részében épen a legnagyobb mennyi-

ségben szerepelnek. Alárendelten p i r o x é n a n d e z i t, st d a c i t-

tuf át is találtam közöttük, fszerep azonban az elbbieké. A legtöbb eset-

ben igen üdék, csupán a Nagyalmást ól É-ra es területen, a Breáza és Yrf,

Runculuj közti elfordulásokban leomlottak, rendesen a posztvulkánikus

hatásokra átváltoztak, kissé zöldes színek. Mint már említettem, a tufák-

kal kapcsolatban 1 a p i 1 1 i-rétegek is vannak, st ezek között két. körül-

belöl 15—20 cm vastag réteget találtam, amelyet fleg m a g n e t i t-

szeniek alkotnak, igen kevés a m f i b o 1 1 van még benne s amelyet sötét,

fekete színe, nagy tömöttsége miatt igen jól el lehet miiulig Iviiloníteiii a

környez rétegektl.

Mindezek az anyagok két, egymástól jól elkiiloníthet szint l)en tele-

pülnek a már ismertetett képzdményekre. Bár az alkotóanyag a legna-

gyobb részben közös és a két kisebb szint között csupán településbeli kü-

lönbség A'an, mégis általában azt mondhatni, hogy a fels szinttáj alsó
tagját a h o m o k k ö vek, alárendelten kevés agyag és márga mellett

az agglomerátos andezittufák jellemzik, fels tagjában pedig a márgák

mellett legnagyobb szerepe az ásvány- és üvegtufáknak jut. .Tellemziiek

találtam a fels tag üvegtufáira azt, hogy ahol megji^leimek, felettük több-

kevesebb, 8— 10 cm. átmérj, legömlxilyodott ainfibolandezit, dacit-

darab van a felületen elszórva. E kzetdarabok a fels tag tufái között el-

forduló egy körülbelül 5 m vastag laza rétegbl származnak, amelyben

bven fordulnak el e kavicsok. Az alsó tag hasonló természet rétegeitl

az különbözteti meg, hogy e kzetdarabok mindig nagyobbak, apró, 5 cm
átmérjnél kiselil) darai) nincs benne s (elfordul ^

., méteres darab i^.
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A fels tagból agglomerátos tufát igen keveset ismerek, üveg- és ásvány-

tufa azonban helyenként az alsó tagban is megjelenik.

Legnagyobb területet az alsó tag foglal el, míg a fels tag csupán

a nagyalmási D. Ordasiuluj és Podeiul-tetkön található meg s csak kis

területen van meg Nádasdiától DK-re is. Az alsó tagban külön területen,

Csebtl K-re és D-re kapjuk a homokköveket, a glódi oldalon már több-

kevesebb a márgás réteg s néha már tufás részek is vannak bennük. Nagy-

almás alsó végén megszakítja e rétegcsoportot az alsó szint táj vörös kon-

glomerátja, ettl Ny-ra pedig az agglomerátos andezittufák s velk együtt

a márgák-agyagok dominálnak, homokk itt alig-alig fordul el.

A fels szinttáj alsó tagjának képzdményei mindig diszkordánsan

települnek a bázisul szolgáló idsebb képzdményekre. Egységes dlés-

irány — mint azt az alsó szinttáj képzdményeinél láttuk — természe-

tesen nincs, mindig az alsó szinttáj fennmaradt rögeire támaszkodnak,

dlésszögük igen meredek, 28°—34° a legáltalánosabb dlésszög, de az

50°— 60°-nyi se mondható épen ritkaságnak. Különösen áll ez a meden-

cének Nagyalmás körüli részére, ahol az alsó szinttáj igen össze van törve,

egyes, sokszor csak 200—300 m széles részei vannak a mélj^be levetdve

s az így keletkezett meredek falú mélyedéseket töltik itt ki a fels szint

-

táj alsó tagjának üledékei. Kis területre vonatkoztatva az alsó tag egyes

rétegei között megegyez mindazonáltal a dlés, legföllebb a part hajlása

szerint változik a csapásirány s megy át egyik dlés a másikba. Az elb-

biekkel szemben a Nádasdia, Glód, Cseh körüli részen sokkal egyszerb-

bek a viszonyok. Alapul itt a mezozóos kzetek szolgálnak s a legtöbb eset-

ben mindig a határtól a kis medencerész közepe felé lejt enyhe dlést

találunk. A déli oldalon ez kivétel nélkül mindenütt így van, az északi olda-

lon, Glód és Cseb táján a homokkrétegek nekidln^v a mezozóos hegytömeg-

nek, mivel az északi részen kis antiklinálisba vannak gyrve e rétegek.

Már Glód alsó végén ki lehet ezt a gyrdést mutatni, az 561 +-tl É-ra lev
árkokban É-l'^^/g^— 48°, a Tyejre vezet út mentén körülbell i/o km-re az

elbbi helytl DNy—14^— 48° a dlés. Sokkal jobban látni ezt a viszonyt

a Csebtl K-re lev D. Draskuluj 569<>, (541 -j- körüli feltárásaiban, ahol a

hegyélen átvezet fels út épen az antiklinális tengelyén megj' keresz-

tül. A kereszttl ÉNy-ra lev feltárásokban l'*-58°, 222/3*^-68°, ^1^^-58°

dléseket mértem, attól D-re pedig 12^/3^-38°, 13^-36° s körülbell 200

m-rel délebbre 132/3*^—28° a dlés. Az adatokból jól láthatóan az antikli-

nális északi szárnya igen meredeken dl neki a mezozóos erupciós tömeg-

nek, míg a déli szárny enyhébben lejt a medence közepe felé. Ezt a viszonyt

a 2. ábrabeli szelvény teszi elképzelhetvé. Kezdetben normálisnak gon-

doltam e helyen a települést, mert abból a körülménybl kifolyólag, hogy

a leíi't két helj^en igen közel az aniiklinális tengelyéhez olykor háznagyságú

porfirit stb. sziklák, tithonmészktuskók vannak a felületen, itt a vékony
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tercier réteg alatt egy iiiezozóüs kzetekbl alkut utt kis hegyhátat tételez-

tem fel, amelynek különbözen meredek két oldalára települtek le e ter-

cier rétegek. Késbb azonban a Csebtl K-re lev V. Draskuluj feltárásai

közül az 595 -<> körül levk egyikében a tercier rétegek kis területre ter-

jed, de igen ersen gyrt, átbuktatott redjét ismertem meg. Bár é fel-

tárásnak közelében is megvannak a felületen a mezozóos erupciók kis foltjai^

itt az ersen megzavart települést mindenesetre tektonikus eredésnek

kell felfogni, ameljniek létrejöttében a ható ert az összegyrt alsóbb ter-

cier rétegek leülepedése után crseblien mködni kezd andezit- és dacit-

kitörések következtében elállott feszültség szolgáltatta, a kisebb-nagyobb

mezozóos kzetfoltok pedig csak természetes gátként szerepeltek. A csú-

szás lehetségét az zárja ki, hogy a rétegek minden törés nélkül szépen

folytatódnak az antiklinális túlsó oldalán, amit pedig csúszás, rokkanás

esetében igen nehéz lenne elképzelni.

A fels szinttáj fels tagját az alsóval szemben — amint már jeleztem —
nem is annyira az anyagbeli, mint inkább a településükben lev eltérés

jellemzi. Ahol ezt a tagot megtaláltam, dlését — igen kis ingadozásoktól

eltekintve — mindig megegyeznek, DNy— 14^/3^— IB^/g*^ között ingado-

zónak találtam, a dlésszög pedig 18°—26° körül változott, a magasabb

szögértéket mindig az alaphoz közel mértem. A három szint egymáshoz

való viszonyát a 3. ábrabeli szelvény adja.

Ami végül a fels szinttáj korát illeti, azt pontosan, minden kétséget

kizárólag meg lehet határozni a kikeiült növényi s fleg állati maradványok

révén. Ugy a fels, mint az alsó tag tufarétegeiben sok a levéllenyomat,

megtartásuk rendesen igen jó, sajnos azonban csak igen kevés fajhoz tar-

toznak. TuLOGDi egyetemi gyakornok úi' szíves meghatározása szerint

mind a már leírt

Cinnamomum cfr. Sclieuchzeri Heer.,

Laurus 'primigenia Ung.

s egy Al n u s faj leveleivel van dolgunk. Legszebbeket a D. Fidice (nagy-

almási alsó templomtól DNy-ra) 65U m. magas pontjától D-re lev tufa-

bányákban találtam.

Az állati eredés maradványok között elssorban a márgákban

mindig jelenlev foraminifera faunát említem meg. Már a homok-

kövekben is elfordulnak szórványosan, a köztük lev márgákban mindig

több, legtöbb a Ny-i rész, Nagyalmás fels végének márgáiban van. (Iaái>

tanár úr szíves meghatározása szerint Orhiiulina, Truiiattulina, Ii()Uvi}ia,

Tcxtularia, Glohigcrina, (G. buUoides d'Okb.) héjjacskák Ítélhetk fel beimok.

' Id. iimiika .53. o.
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A f () r a 111 i 11 i f e r á kbaii gazdag márgákban, küliiiKiscii a iiagyalmási

fels t( iiiploiiitól DNy-ra, a Plesa-gerinccii igen sok a

Picíioclonta cocMear Poli.

asszinietiikus héja. Ebbl a rétegcso))()i1b()i származik a már Icírt^

Pecten cfr. Malvhiae Dub.

lenyomat is. amely közelebbrl is meghatározza a fenti üledék miocén-

korú voltát, st ez utóbbi és a megegyez petrografiai kifejldés alapján,

amelyet a Pálfy^ által leírt gazdag famiát taitalmazó cereceli fels
m e d i t e r r á n folttal mutat e rétegcsoport, bebizonyítottnak tartom

e rétegeknek fels mediterrán voltát. Ezt a felfogásomat megersíti az

Erdélyi Medence közép és fels miocén rétegeiben (Balázsfalva, Kis-

ompoly, Kolozsvár) jelenlev andezittufák petrografiai kémiai hasonlósága,

amelyekrl Szádeczky dr.^ kimutatta, hogy épen e területrl az Erdélyi

Érchegységrl származnak a legnagyobb valószínség szerint.

A bejárt terület andezites, riolitos kzeteinek petrografiai tulajdon-

ságaii(')l külön fogok beszámolni. A földtani viszonyok kutatása közben

nyert eredményeimet röviden az alábbiakl^an összegezhetem. A zalatna-

nagyalmási ketts medence geológiai alkotásában résztvev anyagok három

szinttájba oszthatók be. Legnagyobb mennyiségben az alsó szinttáj vörös,

homokköves, konglomerátos, riolittufát tartalmazó üledékei szerepelnek,

a középs szint táj csupán egy kis folt, a meglehetsen nagy területet el-

foglaló s e területen két, egymástól eltér település szintre osztható, an-

dezittufáktól jellemzett fels szinttájjal szemben. Korát tekintve e medence

harmadkori, amelynek fels szinttája kövületekkel bebizonyítható fels

mediterrán, alsó szinttájának korára nézve legnagyol)b valószínséggel

lehet következtetni azt, hogy annak képzdési ideje legfölebb az oligocén

magasabb szintjeinek képzdési idejével azonos, esetleg fiatalabb, de semmi

esetre se régibb amazoknál.

(Készült a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Ásvány- és

Földtani Intézetében.)

^ Id. munka 23. o.

* Id. munka 19. o.

' Szádeczky Gy. dr. : Amfibolandezitásványtufák az Erdélyi Medence DNy-i

felében. (Múzeumi Füzetek. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Ásványtárának Értesítje, 1912.

I. k. 2. sz. 112. o.)

Földtani Közlöny. XLV. köt. 1915.
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KÉI'ZÖDMÉNYEI.

Irta Majer István dr.^

— A II. táblával és a 4— 5. ábrával. —

A Börzsönyi-hegység alatt a Duna Ijalpartján Vácz, Ipolyság, Szol), illetve

Párkány-Nána helységek közt elterül s a Csóványosban 9öü m-ig felcsúcsosodó

ama erdvel borított vadregényes hegyeket értjük, amelyeknek legmagasabb

ftömegét vulkánikus kzetek, szilárd andezitek, brecesiáik és tufáik alkotják,

míg a hegység peremét a kitörésnél idsei )b, vele egykorú és fiatalabb, fleg laza

összetétel üledékes képzdmények képezik.

Még az 1912. év nyarán kezdtem meg vizsgálataimat Koch Anta]> dr.

egyetemi tanár úr megbízásából, majd az 1913. év nyarán a Magyarhoni Földtani

Társulat Szabó-jutalmát elnyervén, e megbízásból folytattam kutatásaimat ama
céllal, hogy a hegység peremén elfordidó, fleg fels mediterrán üledékekbl

kövületeket gyjtve, azokat tanulmányozzam és ezek aUipján e rétegek

korát, továbbá az andezitekhez ^'aló viszonyát s így ezekm-k kitörésidejét is

pontosan megállapítsam

.

Nagy-Oroszi, Drégely, Drégely-Palánk környékén koziUcm kutatásaimat,

majd Plont környékét, a «Honti-szakadás» rétegeit átkutatva, Ipolyság, Baráti-

Bernecze környékét, azután a klasszikus, mondhatni világhír kövületlelhely

Kemencze után felkerülve, Tésa és Visk környékét néztem át, de mindenütt az

Ipoly balpartján maradva, majd Percsény, Nagy-Börzsöny, Letkés, Szob, Nagy-

Maros, Kis-j\Iaros, Szokolya községek környékének üledékes, fleg fels mediter-

rán-képzdményeit vizsgálva, igen szép anyagot gyjtöttem és több helyen az

irodalomban teljesen új vagy eddig szegényesen ismert lelethelyre is bukkantam.

Tekintve a gazdag anyagot és a terület nagy terjedelmét, jelen munkám-
ban csak a Börzsönyi-hegység északi, kevésbbé ismert részének üledékes kép-

zdményei vizsgálatát adojii a Magyarhoni Földtani Társulat Szal)ó-alapjából

segélyezett pályamunka gyanánt, minthogy már ezek tanulmányozása is érde-

kes eredményeket szolgáltatott, míg a többi részének, illetve az egész hegység-

nek és kerületi körjiyékének részletes feldolgozását úgy faunisztikai és sztra-

tigrafiai, mint tektonikai szem})ontból egy monografikus munkában szándéko-

zom közölni az eddigit kiegészített újabl) vizsgálataim alapján.

Többen foglalkoztak már e hegység egyik-másik részének tainahnányo-

zásával, de azért az újal)b vizsgálatok még mindig sok és érdekes adatot szolgál-

tathatnak majd földtörténeti szempontból e területre vonatkozólag.

Alábbi soroklian csak e hegység északi részének, tehát ama területnek

^ Eladta a Magyarlioiii Földtani l'ársulat 1914 május (i-i si^akülc.sén és iiiíyaiU'/AMi

liü végén nia'jyarid kiilönlenyoínat ban is megjelent.
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isinerteteni irodalmát, fleg üledékes ké))z(liiiéiiy(."i, azok íaunája és az andt^zi-

tekhez való viszonya szciu])ontjál)ól. mely a Balassa-Gyarmat — Ipolyság 13.

r)vl)oli és a XX. oszlo|il>cli 1 : TöOOO-es térkéjilap DXy-i csücskére esik, inig

a szomszédos vagy ki )Z('lfekv kíirnyék irodiilmát csak ott. ahol szükség lesz

rá összehasonlítás szem|)ontjáliól.

Mí\r Bku DANT^ foglalkozik e hegységgel híres nmukájáhan, földtani szelvényt

is ad róla Szálkán. Börzsönyön és Nagy-Oroszin át és az itt elforduló üledékes,

homokos anyagokat lignites homok és homokkövekként «gré3 á lignité)) néven jelöli.

liészletesehh tanulmányozás alá azonban csak az osztrák geológiai felvételek

alkalmával kerül területünk, mikor is Ii)olyság, Vadkert, Balassa-Gyarmat kíizt

elterül részt Foetterle^ térképezi, azonban jelentésében területünket külön

nem említi, csak Palánkról a diluvialis futóhomokot, míg térképén a szóban

lév üledékes képzdményeket «tengeri homok és homokk» néven jelzi, Ott^

is csak. ki Baráti-Bernecze, Tésa, Visk környékét térképezi, futólag említi, hogy

a fentebbi helyeken homokos trachyttufákon lajtamészk fordul el, Stache*

ellenben, ki az Ipoly-Szakállas és Nagy-Oroszitól délre es részt térképezi, inár

részletesebben foglalkozik területünkkel. A Drégelyvár Deszkáspuszta közötti

részt az anomiás homokrétegek flelethelyei között sorolja fel és ezek képezik

szerinte az andezitek fekvjét, még részletesebben tárgyalja a Kemenczénél

elforduló agyagos, homokos, tufáshomokköves és szilárd lajtamészkrétegek

viszonyát, szelvényét is közli ezeknek, de különösen mint a lajtamészk fauna

flelethelyét említi Kemenczét a leggyakoribt) kövületek felsorolásával, fk'g.

mint a clypeasterek igen gazdag lelethelyét. Kükinben már légebben Michelin^

is említi, Kemenczét lelethelyei között clypeaster monográfiájában, míg M. Hörnks^

kagylókat sorol fel innét, Beüss' pedig az Ipoh^ság melletti lajtamészkbl

korallokat, melv lelethely alatt is valószínleg Kemencze értend.*

^ F. S. Betjdant: Voyage mineralogique et geologique en Hongrie, pcndant raiinéL"

1818. Tom. I-III. T. IV. Atlas. Paris 1822. (Tom. I. .IIS .wO, III. 240-2(i4 és Tom. IV.

Atlas P. III. fig 7.)

- F. FoETTERLE : Voilage der geologischen Spccielkarte der Umgebmig von Balas.sa-

Gyarmath (Verhandlungen d. k. k. geologischen Reichsaustalt IH. Bd. Wien 1866. p. 12 — 13.).

^ A. Ott: Geologische Aiifnahmen der Umgegcnd von Bath, Magyarád \ind ^'isk

in Ungarn (Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanst. Ki. Bd. Wien 1866. p. 26—27.).

* Dr. GuiDO St.\che : Die neogenen Tertiárablagcrungen der Umgebung von Waitzen.

(Verhand. d. k. k. geol. Reichsanst. 16. Bd Wien 1866. p. 15-16.)

Dr. (itiDO Stache : Die geologischen Verháltnis.se der UmgebiingcMi von Waitzen

in Ungarn. (Bcricht über die Aufnahmo im .Sommer 186.').) .Tahrljuch d. k. k. geol. Reichs-

anst. 16. Bd. Wien 1866. p. 277 -.328.

* M. Hardouin Michelin: Monographie des Clypéastres fo.ssiles. Paris. 1861.

* Dr. MoRiTz Hörnes: Die fossilen Mollusken des tertiár Beckens von Wien. ( Ab-

ba ndlungen d. k. k. geologischen Reichsanstalt. Wien 1870.)

' Dr. A. E. RiTTER V. ReüSS : Die fossilen Korallen des österreichisch-ungarischen

Miocáns. (Aus d. XXXI. Bd. d. Denkschriftcn d. math.-naturrwiss. Classe d. Kays. Akad.

d. Wissenschaften. Wien 1871.)

* Tudtommal ugyanis Kemencze a legközelebbi gazdag lajtamészkö-kövület lelet-

hely Ipolysághoz, máskülönben ezen fajok nálam is megvannak a kemenczei lajtamészkbl.

2*
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^íajd SzABÓ^ tanuhnányozza a Börzsönyi-hegységet, azonban a halál meg-

akadályozza nagy munkája befejezésében, jegyzeteit Sciiafarztk adja közre^

ebben említi a Drégelyvár ÉNy-i oldaláról a vulkáni homokot, amely homokkre
emlékeztet és a vulkáni tufa fekvjét képezi, a drégelyi szlk aljáról pedig musz-

kovitos pikkelyes tályagot ; a Hont falutól Ny-ra lév vízmosás rétegeirl szólva,

a legalsó réteg kagylóstörés tályag kövületekkel, mely «alsó mediterránkorú

Hantken szerint. » A«Honti szakadás)) rétegei «felülrl sárgás,)) «alatta kékesszürke

homokos tályag» (anomiahomok'?). az ettl Ny-ra lév Nagyhegy (vagy Ku-
kucska-hegy) «csaknem a csúcsig anomiahomok, mi fenn átmegy elbb kemény
tályag})a ; azután következik kvarckavics s végre a tetn augit-andezib). «A Bába-

hegyet is anomiahomok veszi körül.» Baráti környékérl mediterrán szedimentet

említ, mely «részint durva kagylótörmelék, részint iszapos anj^ag)) és több helyrl

fels mediterrán-meszet. A kemenczei Gombhegy fels emelete lajtamészk, alsó

emelete is mediterrán, de vulkáni törmelékkel kevert homok. Szabó megfigyelé-

seinek zöme azonban a vulkánikus anyagokra vonatkozik, melyeket az tipus-

keveredési elmélete szerint igyekezett magyarázni.

]\fajd ScHAFAKZiK^ említi Berneczérl a «sárgásfehér, gyéren likacsos, fels-

mediterrúnkorú lithothammiumos mészkövet)) és a «világosszürke, ritkás andezit-^

tufát, fels-mediterrán kövületekkel)).

Vitális^" a Hont vármegye monográfiájában az eddigi irodalmi adatokat

foglalja össze «az anomiás homok — szerinte — Hont vármegye derekán annak

a medencének a peremén fordul el, amelyet az Ipoly folyó Kvártól Ipolyságig

KNy-i irányban szel át».

Azután Gaál^i a vácz-drégelypalánki vasútvonal építésekor feltárt rétegek

geológiai viszonyait ismerteti Drégely-Palánktól Nagy-Orosziig. «A feltárások

egész terjedelmükben finom szürke, vagy sárgás, csillámos homokot tüntetnek

fel, melyeket petrografiai hasonlóság alapján a honti szakadék fels mediterránjá-

val azonosíthatnék)), azonban a hontihoz viszonyítva másodlagos eredetnek tartja

s míg a «honti szakadék mediterrán homokja bven tartalmaz igen jó megtartású

kövületeket)), addig «a drégely-palánki teljesen medd)), de már Borsos-Berinke-

közelében talál ebben a csillámos, itt-ott agyagos sárga homokban iels medi-

terránra valló faunát.

Majd BöcKH HuGÓ^2 Qh^\ cikkére adott válaszában a következket írja

:

* Szabó Józskk dv.: (íeológiai adatok a fliiiiai tracliytcsojxHt lialparti részére vonat-

kozólag. Szemelvcny Hz. J. dr. hátraliagyott jegyzeteibl. Sajtó alá icnd. Sihafakziic

Ferenc dr. (Földt. Közlöny XXV. k. Budapest, 1895. :}0;i-:}20. 1.)

• ScHAFARZiK Ferenc dr. : A niagjar korona országai területén létez kliányák

részletes ismertetése. (A M. Kir. Földtani Intézet kiadványa. Budape.st, 1904.)

^•^ Vitális Lstván dr. : Hont vármegye természeti viszonyai. (Magyarország vár-

megyéi és városai. Hont vármegye XI. k. Budapest, 1907.)

*^ (j!aál Lstván dr. : A vácz-drégelypalánki vasúti vonal iiunti'iiek geológiai vázlata.

(Bányá.szati és Kohászati Lapok XLI. évf. II. k. 550— rjöíi. I. Budapest. 1908.)

" BöCKii Hifió dr. : Néhány megjegyzés Gaál István dr. úr cikkére. (Bányászati,

és Kohászati Lapok XLI. évf. II. i<. (iHi. I. Jiudapcst, l!»()S.)
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(•Hiszen (laúl dr. úr a honti szakadék típusos alsó mediterránját, mely andezit-

tufák és hrcccsiák alatt fekszik, szinten a fels-jnediterránba teszi».

Vétkül ismét (ÍAÁL^^ foglalkozik e kérdéssel, midn a kelenyei «meszes csillá-

mos sárga hoiu()kl)(')I» gyjtött faunájáról szólva így ír: <(Ez a kis fauna egyáltalá-

ban nem ersíti meg azt a feltevést, hogy alsó mediterrán-rétegekkel lenne dol-

gunk, így az, hogy túlnyomóan olyan fajok, melyek a közeli Hünti-szakadékl)an

is mégvannak s melyeket nemrégiben ezen a helyen Böckh Hugó dr. úr is típusos

alsó mediterránkorúaknak nyilvánított, miután azonban én Szakállnál és Közép-

Palojtán határozottan fels mediterrán-képzdményekben hasonló faunát talál-

tam, egyáltalán nem látom egyelre eldönthetnek e kérdést».

Eddig szól az irodalom területünkre vonatkozólag. Most áttérek saját vizs-

gálataim eredményeinek az ismertetésére: a Börzsönyi-hegység északi részénél

elforduló üledékes képzdmények sztratigrafiai helyzetének és azoknak az an-

dezitek és tufáikhoz való viszonyának a tisztázására.

^'izsgálataim alapján kiderült, hogy területünkön a legidsebb rétegek

a Nagy-Oroszitól DNy—Ny-ra lév alsó mediterrán agyagos, homokos, ano-

miás homok és homokkrétegek, míg ettl északra lév üledékek már nem
alsó mediterrániak és nem" anomiás homok, mint eddig hitték, hanem már,

mint Gaál is sejteti, fels mediterránkorszakiak, ami annál is érdekesebb,

mert ezek az andezitek fekvjét képezik s így a kitörés zömének pontos idejét

is adják.

Ezek szerint megkülönböztetünk k i t ö r é s e 1 1 1 i és k i t ö r é s u t á n

i

fels mediterránt.
A kitörés eltti fels mediterrán rétegek területünkön a Börzsönyi-

hegység északi részének fleg keleti és északkeleti peremén fordulnak el nagyolib

vízszintes elterjedésben és legszebben Hont falu környékén és az itt lév «nonti

szakadás»-ban vannak feltárva alul kékes ag_yagos márgák képében, melyek

mindinkább homokosodnak, közben egy körülbelül 1—1 '.S m vastag finom tufás*

agyagmárga betelepüléssel, mely fölött még inkább homokosabb lesz a réteg,

helyenként egész kemény homokköveket alkotva; majd ezek felett a mélyebb

helyeken lazább homokos rétegek, az egj-kori tengerparthoz közelebbi sekélyebb

helyeken pedig kavicsos, homokos rétegek következnek, míg fent a «IIonti sza-

kadás)) kezdeti részén durva kvarekavics, ezek felett pedig az andezitek anyaga

breccsiák és tufák alakjában. E képzdmények a kitörés eltti <(schlier»-kinézés

mélyebb fels mediterránt képviselik.

A kitörés utáni fels mediterránképzdmények pedig hegységünk északn3'ugati

és nyugati szegélyén, de legklasszikusabban Kemenczénél a Gombhegyen fordul-

nak el vulkáni felhalmozódáson kövületekl)en gazdag tufás homokos, lazakötés

meszes márgás rétegek és szilárd lajtamészk zátonyképzdmények alakjá-

^' Gaál István dr. : Harniadkorú szénnyomok az Osztróski-hegység déli lojtöin.

(Bányá.szati és Kohászati Lapok XLIII. évf. II. k. 283—288. 1. Budapest, 1910.)

* E tufás anyagot Mauritz Béla dr. egyetemi tanár úr volt szíves megvizsgálni,

melyért ez iiton is fogadja hálás köszönetemet, azonban, hogy mily vulkáni anyagtól szár-

mazhatik. sajnos nem lehetett pontosan megállapítani.
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ban, szépt'ii íeltüntt-tve az egykori fels inediterrántenfrcr ])arti jelleg kéi)z(l-

niénveit.

.Mieltt azonban e ké))z(lniények részletesebb sztratigrafiai ismertetésére

térnék át, érdekes volna az egyes fontnsabb alakokicai közelebbrl részletesen is

foglalkozni.

Faunámljan majdneni az összes állattörzsek képviselve vannak, sok szép^

érdekes alakkal, sajnos azonban e dolgozat szkebb kerete nem engedi meg, hogy

ezeknek itt faunisztikai leírását is adjam, azért e részletes palaeontologiai rész

közlését majd az egész Börzsönjá-hegj'séget felölel monográfiám számára tar-

tom fenn, míg itt e dolgozat sztratigrafiai részében csujmn csak a legfontosabb

kormeghatározás szempontjából dönt szerep alakok felsorolására szorítkozom,

elbb azonban még három új, gyakrabban elfordidó alak. egy brachiopoda,

egy kagyló és egy hal otolithus rövid leírását adom.

Terebratula kenienczeiensis nov. sp.

— A II. tábla In— d ábrákon. —

Ezen fajhoz tartozó alakjaim hosszúkás ötszögalaki'iak. Vastagságuk kisebb,

mint a szélességük (e méret között közel 7 mm a különbség) s így eléggé laposak,

mit különben a szék^sség és a vastagság közötti különbség igazol, melyek a korral,

a nagysággal nagyobbodnak. így a legnagyobb alakjaimnál e két méret között

a kid/aibség 10— 12 mm. míg a legkisebbeknél 4—5 mm.
A keskeny karcsú csr ersen hátrafelé görbül és több alaknál a háti rész-

szel majdnem derékszöget képez. A csr karcsúságával függ össze, hogy a del-

tidium nyílása is kiselib és alsó szegélyének ajakszer lehúzódása alig van, vagy

egyáltalában nincs.

A nagytekn közepén búbig terjed ránc van. melynek a kis teknn középig

terjed barázda felel meg, melyet két oldalról egy-egy széles laposabb ránc övez,

melyek a tekn fels felén ersen elmosódnak és ezeknek viszont a nagy teknn
felel meg egy-egy, a tekn fels kétharmadáig terjed széles barázda, melynek

következtében a nagytekn növedékvonalai szép lapos ívalakban húzódnak.

E terehratula-inj bels szerkezetét ezideig csak egy kis teknn sikerült

észlelnem, de ennél is csak a fels rész, a zárólemez és a záróizmok benyomata

látható, továbbá a zárnyúlványok, melyek körülbelül 60° szög alatt hajlanak

szét. Ez alakok legközelebb állanak Deeger^ 2'erebraltda styriaca fajához, azon-

ban ettl is több tekintetben eltérnek.

' Dr. JcLirs Drecek: Die tertiáren Brachiopotlen des wienor lícckens. Bcitráge

zur Paláüntol()<;ic Ostcrrcichs-Ungarn.s und dcs Orients. VII. Hú. Wien 1889. p. 187-188.

u. Taf. VII. F\<' 1 ti.
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Alakjaim méretei

:

példány hossza 27*7 iimi. szélessége 21 '4 mm, vastagsága 13-2 mml-l
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Arca (Anadara) hontiensis nov. sp.

II. tábla 2íí - d ábrákon. ~

Hosszúkás alakja uiells részén keskeny, lekerekített, hátul széles, le-

metszett, a mells párkány körülbelül félszer olyan hosszú, mint a hátsó, mert

a záros és hasi perem ers szögben hajlanak egymáshoz. Az alak legdomborúbb

a hátsó egyharmadában. 30 bordával van díszítve, A kevéssé kiemelked búb

ersen mell felé tolt, amennyiben a záróperem közepétl annak mells negyedéig

terjed. A háromszögalakú areája keskeny és 7—8 tompa szöget formáló és egymás

között párhuzamosan lefutó barázdával díszített.

Méretei : hosszúsága3=20"8 mm, szélessége=14'4 inni és vastagsága =6'3 nnn.

Ezen Arca-faj az Arca (Anadara) diluvii Lam. és az Arca (Anadara)

twcniica Duj. között áll. ezek sajátságait egyesíti magában, amennyiben meg-

nyúlt hasi oldalt lemetszett alakjával a iuroyúca-hoz áll közelebb, de ettl is lé-

nyegesen különbözik abban, hogy a turon\cu-\\k\ a hasi perem nagyjából egyenes

vonalat formál, mely a záróperemmel párhuzamos vagy attól kevéssé elhajló,

míg a hontie7isis-nél ers szög alatt hajlik e két párkány egymáshoz és éppen ezért

a hasi párkány valamivel íveltebb, mint a tnronica-ni\, ennek következtében

a turonica lekerekített mells és egyenes lemetszett hátsó pereme majdnem egy-

forma hosszúak, addig a hontiensisnél a mells párkány majdnem fél olyan hosszú

esak, mint a hátsó. Továbbá a hontiensis areája. keskenyebb, a búbja alacson^^abb

és az area díszítése is eltér a turonica-étó\, amennyiben a íuronica-faj areája hullá-

mos, vízszintes barázdákkal díszített, bordaszáma is 5-el kevesebb.

Még közelebb áll bizonyos jellegeiben 'b dilmni-hoz : megegyezik vele a

borda számban (30) és az area díszítésében, de teljesen eltér alakjával, amennyi-

ben a diluvii-nél a hasi perem a záró perem mells végétl kiindulólag ersen

ívelt és a legnagyobb magassági átmér a középtájt van, míg a Jiontiensis-nél

a hasi perem mell felé ersen ellaposodó ívet alkot, úgy hogy a legnagyobb ma-

gassági átmér a középvonal megett hátul van. A búb helyzetére nézve is külön-

bözik, amennyiben a diluvii-níd már kevésbbé van mellfelé tolva és így majdnem
középen álló.

Küls díszítésében mind a három faj közel megegyez díszítés.

Mivel e faj külalakjában inkább az Arca (Anadara) turonica Duj.-hoz

áll közelebb, más jellegeiben pedig az Arca (Anadara) dilumi Lam-Iioz, tehát e

két fajt egyesíti magában és minthogy sajátos tnlajdonságai minteg}^ 50 darab-

nál (igaz ugyan, kissé kopottak) ugyanazok, azért e fajt, mint új fajt írom le és

lelethelyérl, Hont-ról Arca (Anadara) liontiensis-nek nevezem el.

Lelethely: Hont falu környékén lév Szt-János árok és niélyúti árok

fels mediterrán sárgás homokos rétegeiben igen gyakori.

OtolithTis (Sciaenidarum) Lrentheyi nov. sp.

^ II. tábla '.in c ábrákon. —

E fajból egyetlen jtéldány keriUt el czidi-ig. mely egy elég ép baloldali

hallók.
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Elül cl inellsü (fvanialis) vége felé kihegyesed, de a legvégén, a hegyén

kissé letompítva ivalakban folytatódik a hasi perem felé, míg az egyenes háti

perembe az ostiális rész felett tomi)a szöget alkotva megy át, majd a caudalis

rész felé majdnem derékszög alatt folytatódva egyenes hátsó pereunnel záródik.

Oldalnézetben eléggé lapos alak, mindkét oldala gyengén domború, de a küls

felülete valamivel domborúbb; a hátsó oldalon a hallási barázda caudalis része

felett kis kiemelkedés észlelhet, míg a bels felületen a cauda helyén kis homoru-

lat. A szegélyperem oldalnézetben egy homorú ív.

Hallókövünk bels oldalfelülete sima, a hallási barázdájának (suleus acus-

ticusának) mells (ostiális) része szeder (morula) alakú és kevéssé bemélyedt,

míg a majdnem derékszögesen megtört caudája ersen be van mélyedve s úgy

a vízszintes, mint a lefelé hajló része közel egyenl hosszú.

A küls oldalon a hátsó (caudalis) vége felé, a hosszalaknak körülbelid

egyharmadában a középen egy ers dudor emelkedik ki. mely a háti j terem fele

összefüggen két másik gyengébb dudorban folytatódik, míg a hasi perem felé

lépcszetesen két összefügg dudorsor következik, hol a második, a perem mel-

letti sor radiális bemetszései a legersebbek és a perem felé is átmennek, míg a

craniahs vége felé a dudorok sima felületté összeolvadva ereszkednek le a pe-

rem felé.

Méretei : hosszúsága = 7 mm, sz. = 4*6 mm és v. = 2 mm.
Oldalnézeti alak szerint hallókövünk igen közel áll Schubert^ Otolithus

(Sciaenidariwi) depressus fajához, azonban a többi jellegeiben, különösen hátsó

felületi díszítésében tér el tle, különben is Schubert ez otolithusa csak töredék.

Fajmik külalakjában még Kokén Otolithus (Sciaenidarum) aff. daijbornen-

sis alakjához is közel áll. azonban a háti felület díszítésében ettl is eltér és más

alakot sem találtam, mellyel megegyeznék s tekintve, hogy a hazai irodalomban

ez ideig az otolithusokkal és éppen a Sciaenida-ielékkel Lrenthey szeretett

kedves professzorom foglalkozott, azért e fajt az tiszteletére Otolitlms (Sciaeni-

darum) Lrenthcyi nov. sp. néven vezetem be az irodalomba.

L e 1 e t h e 1 y : Honti mélyúti árok sárgás homokos fels mediterrán réte-

geibl.

Lamna ( Odontaspis) contortidens Ao.

18.36. Lamna (Odontaspis) conlorfidens Ag. — Agassiz L. : Recherches sur les

poissons fossilcs. III. p. 294 t. 37n fig. 17 — 23.

1903. Lamna tarnóczcnsis, KocH. — Kocn A.: Tarnóczi kövült cápafogak. Földt.

Közi. XXXIII. k. 33. oki. 1. tábl. Ki. ábr.

Mieltt a fosszilis halfogaim meghatározásához fogtam volna, tudván azt,

hogy a fogak alakja az egyes fajokon belül is helyzetük szerint igen változók,

mások az els, más alakúak a hátsó sorokban és más-más alakúak az állkapocs

ugyanazon részének els és második stb. sorában, azért elbl) különféle recens

fajoknak, de e faj szempontjából Lamna-féléknek teljes fogazatú álkapcsait vet-

1 R. I. Schubert: Die Fischotolitheii der östcrr-ungar. Tcrtiiirs 1. Dic Sciaeniden.

Sep. Abd. aus d Jahrbuch d. k. k. Geol. Reichsanst. Wien 1901. Bd. 51. 311-312 old. és

X. tábl. 19. ábr.
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teni tanuhnáiiyozás alá, hogy a fogak helyzetszerinti alakváltozását és a tulaj-

donképeni faji jellegeket, melyek a helyzetszerinti alakváltozásnál is állandók

maradnak, megállapítsam.*

]'] célból a recens Laninti cüniuhica teljes íogazatú állkapcsát vizsgáltam és

arra a tapasztalatra jutottam, hogy e faj fogai ell az alsó állkapocsban a legkes-

kenyebbek és az els négy haránt sorban a kghosszabhak is, míg hátrafelé mindig

rövidebbek és szélesebbek s valamennyien hátrafelé görbülnek. A fels állkapocs-

ban az els fogak szintén a leghosszabbak, de ezek egyenesebbek a megfelel

alsóknál, csak a hegyiik görliül, hátrafelé menve e jellegük kis mértékl)en meg-

marad, de zömökebbek lesznek.

A fels állkapocsbeli fogaknál a fogpárna két ága közötti ív szélesebb és

tompább szöget zár be, míg az ennek megfelel alsó állkapocsbeli fogpárnájának

két szára kisebb szöget.

Tehát az ilynem alakváltozás nem faji, hanem csak helyzeti jelleg.

Ellenben faji jellegnek vehet a fogkúp kifelé álló laposabb részének a dom-

borúsága, mert ez egy fajon belül minden fognál kivétel nélkül közel állandó,

tekintve helyzetét, nagyságát, alakját mindegyiknél, ha más alakú is. de ugyanaz

a laposság vagy domborúság jellemzi a kifelé néz oldalát.

J^'aji jelleg továbbá a Lamna-féléknél, amely fajnál megvan, a fogkúp két

oldalán emelked mellékkúpocskák, a fogkúp élének rovátkoltsága stb., de a

fogkúp alakja, hajlása, kérdjelforma görbülése, a fogpárna bizonyos változásai

stb. nem faji jelleg.

Ez alapon kiderült, hogy a Lamna tarnóczensis tiajdonképpen nem egyéb,

mint a Lavina (Odontaspis) contortidens Ag. fajnak, melyhez már szerzje is

hasonlónak találta fogkúp alakjánál és hajlásánál fogva — egy hátsó állkapocs-

beli alakja — és az a változás csupán helyzetétl függ, a fogkúp megrövidül, alul

kiszélesbbedik és természetesen az oldali fogkvipocskák is megrövidülnek és meg-

vastagodnak.

Ezeket szem eltt tartva a honti mélyúti árok homokos anyagából és a

(díonti szakadás» kezdeti részen lév kavicsos rétegekbl és a KemeiK-zérl való

Lanina-fogakat is a Lamna (Odontaspis) contordidens Ag. fajhoz számítom, mert

a közöttük lév különbségeket helyzeti jellegnek tartom.

Alsó mediterrán-képzdiiiéiiyek.

Nagy-Oroszitól nyugat-délnyugatra vannak feltárva több helyen kékes-

sárgás homokosagyagos rétegek alakjában növénylenyomatokkal. iiKijd nyugat

felé menve már kavicsos rétegek is elfordulnak, st a szántott földeken itt-ott

kövületes alsó mediterrán anomiás homokkre utaló darabok már jelzik ezek-

nek a felszínhez való közelségét. Azonban ez alsó mediterránkorszaki rétegekkel

ez alknlrxnmal nem foglalkozom, minthogy még ezek részletes tanulmányozásába

* A ImlfoL'iiU taiuilniányozásáért c helyen is hálá.s köszönetemet fejezem ki Entz

Géza dr. c-f^ycfcnii taiuii-. udvari tanácsos úrnak, az egyetemi állattani intézet ifjazfíatójá-

nak és Méhki.^ L\.iiis di. i'irnak, a Nemzeti Múzeum igazfjatóri'nek, l<ik a inú/.cuniokban

lév recens anyagot tanulmányozásra szívcsen átcuLrodfck.
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nem boosátkoztain. Altitlábjui nyugat-délnyugat ivU- illin'k kevés fok alatt ax

andezit hegyek alá.

A kitörés eltti fels inediterrán-képzdinények.

A Börzsönyi-hegység északkeleti pciH'inén fordulnak elu uagyobl) kiterje-

désben. Ezek a Beudant «grés á lignit('»-je, az osztrák geológusok «niariner Sancl

und Sandstein>;-je. Szabó és a t()bbiek «anoiniás-hoin()k»-ja : a])ró rnuszkovit csillá-

4. ábra. A honti szakadár részlete.

ti, kék agvago.s tellinás csillámos márga
1 t- . .. ,• . . ,• .... i •

±elso mediterrán schlier kepu, andezit
a, tufas marsa > ,„, . .. , ,„..,„ ,. , , ,

, ., , , I ..
lokitores eltti fels mediterrán rétegek,

rtj kekes-szürkcs csillámos koralos homokk )

6 homokos kvarc kavics. Fels mediterrán közvotleiiiil az andezitek fekvjében.

'• homokos andezit kavicsos fiatal hordalék.

Ifjú báró Andreánszky István felvétele.

mos kékesszürke agyagos, helyenként homokos márgák, keményebb homokkövek,

majd szintén ersen csillámos, sárgásszürke, lazakötés, helyenként agyagos

kékes homokok, majd ezek felett a legfels rétegsorban durvább, kvarckavicsos

homokok és durva konglomerátok alakjaiban vannak meg s így nem csodálkozha-

tunk, ha petrografiai külsség alapján az alsó mediterránkorszaki anomiás homok-

nak tartották, mit még támogatott az a téves felfogás is, amely az andezit fkitöré-

sének idejét az alsó mediterrán végére teszi és ez üledékek pedig azok fekvjében

vannak.

Gaál 1^ volt az els. ki a vácz-drégelypalánki vasútvonal építésekor Borsos-
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Beriuke közelében feltárt «csill;im(js itt-ott agyagos sárga liouiokban» a követ-

kez puhatest faunát gyjtötte: Turbo sp., Bingicvla buccinea Desh., Pleurotoma

sp., TurritelJa bicarinafa Eicnw., Tnrrifella furris Bast., Buccinwn sp., Aporrhais

'pes pelecani Phii.., Dentaliuin nmiabüh Doderl., Venus cincla Eichw., Venus

sp. (islandicoides?) Lam., Glycimeris (Fanoyca) Menardi Desh., Teliina jjlanata

Lam., Teliina conipressa? Brocc, Pholadomya sp., Cytherea s\)., Pecten Leijthaja-

71US Partscii., C'ardita scalaris Sow., Curdita crassicosta Lam., Tapes (vetüld í)

Bast. és a «Honti szakadás» hasonló rétegeivel párhuzamoriította.

Azonban az szava csupán csak a pusztába kiáltó szava volt, mert faunájá-

ban töl)b oly alak van, mely az alsó mediterránl)an is megvan s így talán a felsre

jellemzket csupán véletlennek gondolták.

Azonban nekem hosszas, szorgos gyjtések folyamán sikerült Hont kör-

nyékének több pontjáról oly gazdag faunát gyjtenem, amely minden kétséget

kizáró módon bebizonyítja e rétegek fels mediterránba való tartozandóságát

és így az andezit fkitörések idejét is megszabja.

Gyjtéseimet gyakran és több helyen folytattam, így a «Honti szakadáö»

tufás márgás pad alatti kékes, aprócsillámos agyagos, helyenkint homokos

márgás naticás, tellinás rétegeibl, majd e tufás márgás pad feletti sárgásszürkés,

homokos, helyenkint kemény homokköves korallos rétegeibl, azután az ezek

felett a «Honti szakadás» kezdeti részén lév kavicsos homokos pernás rétegek-

bl az andezitek fekvjében, e lelethelyeken általában elég rossz megtartású

kövületek gyjthetk, de már a honti Szt-János árok és a honti mélyúti árok

hasonló csillámos, lazakötés szürkéssárgás, lejebb kékes agyagosabb rétegei-

bl már egész jó megtartású szép faunát sikerült kiszednem.

így a «Honti szakadás* kékes csillámos, márgás, agyagos, homokos tufáa

márgás pad alatti rétegeilil a következ alakokat : Cristellnna Cassis d'ORB.

Pobulina cuJtrata d'ORB és egyéb foraminiifrák. Szivacstük.^ Komllok. Bryozou-

viok. Chlaiiiys (Hinnites) Brussoni De Ser. var. taurinetisis Sacc. Lucina (Co-

dokia) leon'ma Bast. Teliina sp. Solevomya sp. '? Nntica lielicina Brocc. Turri-

iella sp. Ficula condita Broxg. Nassa Hoeniesi JNTav. sj). Nassa semístriata Brocc.

ÁneUíaría (jlandiformis Lam. Conns (Conospirus) Ihijttidnii var. tanrostriolata

Sacc és Hal otolithusok.

Majd az efölött lév sárgásszürkés homokos, ht-lyenkiul lioiimkköves

rétegekbl pedig a következ, szintén elég rossz megtartású alakok kerültek el

:

Foraminiferák. Szivacstk. Korallok. Flaheünm sp. Schiznster enrynotus Ag.^

Pecten sp. Léda clavata Cai.cara. Léda nitida Brocc. C'ardita scalaris Sow.

Liu'Ána (lÁnga) coluvihelhi Lam. TeUina (Macomopsis) eUiptica Br. Teliina

oHnangensis? Horn. Syndesmya apélina Een. Mactra (Spisula) suhtruncata Da
Costa. Natica helicma? Brocc. TurriteJla sp. Ficula. condita Brong. Bucci-

vnni sp. Claratida scniimarcjinata LA^r. Coniis cfr. extev-sns I'artscii.?

1 A szivacsokat Lrenthey Imre dr. egyetemi tanár i'ir, ki jelenleg hazánk miocén

szivacsait tanulmányozza, volt szivcs feldolgozás céijáliól elvállalni.

- Az összes cchinodermatákat Dr. Vadász M. Elemér egyet, adjunktus úr dolgozta

fel {'Magyarország mediterrán tÜ8késbörüi» c. sajtó alatt lev monográfiájában. A fajok

közlésének szíves átengedéseért fogadja c helyen is szinte köszönetemet.
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De sokkal jobb megtaitású alakjaim varnak a lionti Szt-.7ános árok sárgás

esillámus, la/akötós homokos rétegL-ibl:

Fomminifernk. Szivacstíik. Fúró szivacsok. KoraJlok. Kchinodcrmata tüskék.

Bnjozoumok. Mülfcldtia truncata var. oblita Micht sp. Niicida nucleus Linn.

Cardita sp. ind. Cardita scalnris Sow. Lucina (Linga) volumhdla Lam. C(dlios-

ioma (AinpnUotrochus) cingulatus Br.? Trochvs sp. ind. NaHca viüUjyvnctata

Lam. var. mloimnctatlssíma Sacc. Natica (Naticina) catena Da Costa var.

eíjclostomoides Sacc. és Natica (Naticina) catena Da Costa var. variáns Duj.

átmeneti alakokkal. Clathroscala (Hcmiacirsa) prolanceohifa Sacc. TwrHella

turris Bast. var. taurolaevis Sacc. Menestho miohiDiiboldtii Sacc. var. tauri-

nensis Sacc. Ancillaria glandiformis Lam. Hal otolithusok.

Leggazdagabb és legszelib anyag azonban a honti inélyúti árok Szt-János

árok anyagához hasonló homokos anyagából került el a következ fontosabb

fajokban

:

Foraminiferák : Nodosaria sp. Dentalina elegáns (I'Orb. Marginulina hir-

stifn d'OnB. Crisfellaria sp. Crístellaria cassis d'OuB. Robulina enornata d'ORB. stb.

Coelenteraták : Szivacstk {Kowatk). Fúrószivacsok fúrási nyomai. Ko-

ntUok (CnrijOphíjlUit s)i. Conofrochus sp.) stb.

Echinodermaták': Cidaris sp. tüskéje. Cenfrostephanus calariensis Cott. sp.

Schizaster calceolus IjAub.

Molluskoideák : Brijozouinok több faj számban. Crania (Ancistocrania)

abnormis Defr. Terebratula oír. Hoernesi Suess. Terebmtula sinuosa? Br. Tere-

bratuJa kemenczeiensis nov. sp. töredéke. ? Terebratula (Lyothyrina) rovasendiana

Segx. var. longostricta Sacc. Terebratulina caputserpentis var. granosa Ponzi.

Mülilfeldtia truncata var. oblita Mich. sp.

Molluskák : Pecten (Pecten) revolutus ]\ficHT. Amussium (Pseudoamussium)

corneum Sow. var. denudata Reuss. Chlamys fauroperstriata Sacc. Chlamys

(Aequipecten) sp. Chlamys (Acquipecten) Malvinae Dub. var. acuticostulata Sacc.

Chlamys (Aequipecten) multiscabrellvs Sacc. Chlamys (Hinnites) Brussonii De
Serr. var. taurineyisis Sacc. Dimya fragilis Koen. var. miopliocenica Sacc.

Anomia sp. Anomia ephippium L. vai-. orbiculata Br. Anomia cphippium L.

var. pergibbosa Sacc. Anomia ephippium L. var. rugulosostriata Br. és Brx.

Monia striata Br. Ostrea sp. juv. Nucula nudeus Linn. Arca (Barbatia) bar-

baia L. Arca (Anadara) hontiensis nov. sp. Ldmopsis aurita Br. Cardita sp.

ind. Cardita scalaris ^ow. Cardita (Glans) Oi/wri ^Lweíí. Chama gryphina Lam.

Chama gryphoides var. austriaca Horn. Chama garmella De Greg. Lucina (Linga)

columbella Lam. Cardium (Laevicardium) cyprium Brocc. Cardium (Discors)

discrepans Bast. Meretrix (Amiantis) islandicoides Laií. Meretrix (CalUsia)

pedemontana Lk. Ag. Tapes vetida ? Bast. Teliina (Macomopsis) elliptica Br.

Teliina sp. Gastrana ? (fragilis) L. Castrana (Capsa) lacunosa Chemn. Mactra

turonica Mayer. Mactra (Spirula) subtruncata, Da Costa. Fissurella (Glyphis)

italica Defr. var. reticulina Risso. sp. Astralium (Bolma) granosa Bors var.

miocenica Micht. Neritina (Puperita) picta var. azonata Sacc. Capulus s]). ind.

Natica (Naticina) catena Da Costa var. cyclostomoides Sacc. és Natica (Naticina)

catena Da Costa var. variáns Duj. átmeneti alakokkal. Natica (Neverita)
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josephinia "Hisso var. jv iscodepressa ^acc. Scahinn (CUülirns) unouiams )ím:q.

Turritella (Archimediella) bicarina Eich. vtir. conoligussica Sacc. Turntella

(Hnustaior) iricinatus Bobs. Turntella (Zaria) subancjuJaia B]{. var. spirata Bk.

TurriieUa iurris Bast. var. taiirolaevis Sacc. TiirboniJhi pseKdoeosiellata Sacc.

Eulinia (Sid)nJaria) subulata Dox. Cíjpraea s]). Í)h1. Ficuhi condifa Bkong.
Buccininn (Trífio) ionsnra Huaí. Jinccivton (Tnfid) wlldrc Hilb. (kett közötti

átmeneti alakok.) Ancilknia (jlandijormis JjAM. Cottiis (CJiehjconus) sp. ind.

Biufiicnht (lliiKjicídeUa) (turieidaia var. buccinea Bron.

Arthropoda : Balunns sp.

Vertebraták : Ihdfoíiak v.h ofolitliusok. Lainxn (Odoniuspia) contoriidcns

Ag. (log). üfolilhus (SciacnaJ conipactus Schub. OlolWius (Sciaenidarum) Lö-

rentkeyi nov. sp. Otolithus (S)iiaris) cfr. elegáns Peocii. Otolithus (ikidus) elegáns

Kok. Otolithus (Bercidarum) austriacus Kok. Otolithus (Bercidarum) pidcher

Proch. Ololithns (Bcnjcidanun) fHcditerrancus Kok. Otolifhus (Bcri/cidariiin

)

spleudidus ]-*k()ch.

^"(''g^ll a rétegek lelett lév kavicsos homokos rétegekbl a (dlonti szakadás))

kezdeti részén az andezitek fekvjében lév kvarckavicsos, konglomeratos, homo-

kos rétegekbl pedig az alábbi kis fels mediterránra utaló töredékes anyagot

gyjtöttem : Perna maxdlatn var. Soldanii ])esii. (igen nag}- mennyiségben —
perna pad). Chlatnys tuaroperstriato Sacc. Chlamys (Aequipecfen) viultiscabrellus

Sacc. Chlamys (B'inndcs) Brussonii De Serr. var. laurinensis Sacc. Spondylus

crassicosta Lam. Anoinia s]). iöredékek. Ostrca S]). töredékek. Ostrea ( Alectryonia)

jjlicatnla GwEh. ví\i'. germanitalu De Greg. Balanus sp. töredékek. Latnnn (Odon-

taspÍH) contortidens Ao. és egyéb rossz megtartású töredékek.

Ha e kiilönféle leletlielyekrl felsorolt faunának alakjait összehasonlít-

juk, arra az érdekes eredményre jutunk, hogy Jiagyon sok közös alak van

benne, amit nem magyarázhatunk máskéj), mintha feltesszük, hogy t. i. itt egy

és ugyanazon tenger más-más viszonyai között él állatvilágával van dolgunk.

így a mélyebb agyagos márgás rétegeklien tömegesen fordulnak el a naticák,

tellinák, a felettük lév homokkövekben pedig a korallok, míg a laza homokos

rétegekben az arcúk, nuculák, pecte,nek, terehratidák stb., addig a dur\ a kavicsos

helyeken a j)ernák, ostreák, balanusok, anomiák ütnek tanyát.

Ha ])edig a felsorolt fauna egyes alakjait sztratigrafiai értékükre nézve

vizsgáljuk meg, azt látjuk, hogy több olyan faj van köztük, amely már a mélyebb

mediterránban is megvan, de egy sincs, amely csupán csak arra volna jellemz,

hanem oly alakok ezek, amelyek az alsó mediterránból a felsbe is átmennek,

st mondhatjuk, hogy kivétel nélkül mind olyanok, amelyek a fels mediterrán

alsó szintáji rétegeiben, mint a grundi, a badeni stb. rétegekben mind honosak,

st az olasz fels mediterránban «Elvezian()»-ban is mind mint a leggyakoribb

alakok fordulnak el. Itt a Börzsönyi-hegység peremen a honti faunát a gazdag

szobi fels medit enán faunával hasoidíthatjuk össze, amelyl)en a honti fauna

kagylói és csigái mind megvannak, de a faunát bezáró anyag petrografiai hason-

lósága is emellett szól, amennyiljen Szoljon is e laza sárgás homokok kékes agya-

gosabb rétegekbe mennek át és andezittörmeléket ezek sem tartalmaznak.

E honti faunát bezáró kzet küls sajátságaiban az ú. n. <<schlier»-képzd-
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nu-iiyhez igen hasonló, amelyet az alsó ineditenáii legfels szintjének vesznek

az osztrák geológusuk, azonban faunánkban a «schlier-fauna» legjellemzbb alakjai,

melyeket E. Hoernes'- ismertetett az «ottnangi-schlierbl». milyenek a Pecfen

deuudatus, a Solenomya Dodedeini, Léda subfraqis, Teliina ottnanye.nsis, Schizaster

Lauhei, Brissopsis ottnangensis stb. vagy teljesen hiányoznak, vagy csak igen

ritkán mint rossz megtartású, bizonytalan meghatározású kcjrcsalakok fordulnak

el és csak oly közös alakok gyakoriak, melyek a mélyebb fels uHHlitenáuból

is ismeretesek.

Ez alapon tehát e Hont környéki rétegeket nem
számíthatjuk a t u 1 a j d o n k é p e n i alsó mediterrán s c h 1 i e r-

h e z, h a n e m c s u ]> á u iii int s c h 1 i e r - k i n é z é s réteg e k e t

m á r f a u n á j u k a 1 a p j á n h a t á r o z o 1 1 a n a í e 1 s m e d i t e i-

r á n b a kell h e 1 y e z n ü n k.

De ez sincs ellentétben a szomszédos területeken tett megfigyelésekkel.

Már Noszky,^ ki a ]\íátrát. Cserhátot tanulmányozza, írja, hog^^ a Zagyva öbölben,

stb. helyeken a «schlier és fels mediterránrétegek közt lév határt nem tudjuk . . .

oly pontosan megvonni, mint a bécsi medencében, ahol a fels mediterrán transz-

gredálta az alsó mediterrán képzdéseket.)) Itt ellenkezleg, ekkor visszavonul

a tenger és «ez a fokozatos visszavonulás a fauna változásában is jelentkezik;

a látszólag még schlier-szer márga, már határozottan fels mediterrán-alakokat

tartalmaz)). «Tehát a schlier-féle márga képzdése a parttól távolabb es egyfoly-

tában keletkezett képzdések gyanánt még a fels mediterránba is átnyúlik.))

Különben már közel 50 évvel ezeltt Hantken ^ is az «ipolysághi tályag»-ot. e

honti kékesszürke schlier-kinézés fels mediterrán agyagmárgák folytatását vizs-

gálva, foraminiferiáira nézve kiderítette, hogy az a bádeni agyaggal teljesen meg-

egyezik és valamimt a bádeni agyag «szoros összeköttetésben áll a nullijiora kép-

lettel vagy az úgynevezett lajtamészképlettel» így is talált «ezen tályag fels

osztályzatál)an nulliporákat is és oly foraminiférákat, melyek a nullipora mészkép-

letben honosak, mint amphisfegina és heteyosfegina», de különben a lajtamészk

Ipol3^sághoz közel Kemenczén is megvan és ekkor vonja le helyes megfigyeléseinek

következraényeképen azt a nem egészen megfelel sztratigrafiai végkövetkez-

tetést — azon általánosságban elfogadott álláspont alapján, amely az andezit-

kitörések idejét az alsó és fels mediterrán határpontjára teszi — hogy e rétegek

az alsó mediterránba tartoznak, mert míg a kemenczei «nullipora-rétegek trachit-

zárványokat bven tartalmaznak, st trachit-konglomerát rétegekkel váltakoz-

nak)), addig «az Ipolysági tálj^agljan trachyt-zárványoknak semmi nyoma sincs»

«s ennélfogva régibbnek kell tartanunk, mint a tulnjdonképeni lajtamész vagy

iiulli]toramész képletet)). Idegymásutánban régibb is. de korra nézve nem. mert

^ Dr. R. HoERNES: Die Fauna des Schlicrs von Ottnang. (Scp.-Ahd. aus d. Jalir-

buche d. k. k. geol. Reichfanstalt. XXV. Bd. Wien 1875.)

^ NoszKY Jen: A salgótarjáni szénterület földtani viszonyai. Koch-Emlékkön\-v.

Budapest 1912. 77. old.

^ Hantken Mtksa: Az ipolysághi tályag mikroszkópi faunája. (Magyarhoni Földtani

Társulat Munkálatai. III. k. Pest 1867. 8ö-89. old.)
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az itt tárgyalt andezitek fekvjében lev kavicsos, homokos, agyagos inárgás

sehlier-kinézés rétegek is fels mediterránkorszakiak faunájuk alapján s így a ki-

törések idejét is felj('l)l) tolják, már határozottan a fels mediterránba.

Andezitek és tufáik.

Az andezitek kitörése gyors egymásutánban mehetett végl)e az egész hegy-

ségben, mint azt a szomszédos területekre vonatkozólag már újabban is megálla-

l)ították.^ Ezt a gyorsegymásutánban való kitörést azonban csak a ftömegre,

vagyis azon megmerevült vulkáni anyagokra értem, melyek jelenleg is hegység-

alkotólag lépnek fel és ezek kitörése sem egy emberölt alatt játszódott le, hanem
egy olyan geológiai idegység alatt, melyben lényegesebb térszínváltozások nem
történtek. De ez nem zárja ki azért azt sem, hogy ezen id eltt, ezen vagy a

szomszédos területeken kisebl) vulkáni mködések ne lettek volna : hiszen ezeket

a távolabbi környékre is vonatkoztatva már az eocéntói kezdve isniorjük, anél-

kül azonban, hogy eredetükrl tudnánk valamit.

Andezitanyagot, a verczei Kat alinvölgyben megfigyelve, már az alsó me-

diterrán homokból említ Schafarzik,^ azonban ezek más helyrl, má5 kitörésekbl

is származhatnak. Ezen feltevésemben ép maga Schafarzik Ferenc d*r. úr, volt

kedves professzorom is szíves volt megersíteni egy köszönettel vett magánbe-

szélgetésünk alkalmával, midn t, mint a Vácz körüli vulkánikus vidék legala-

posabb ismerjét ezen ügyben felkerestem, hogy szíves tanácsait kikérjem.

Azonban jelen alkalommal nem célom itt ezen eru})tiv anyagokkal, ezek

petrografiai minségével, különféle típusaival stb. foglalkozni, mert ezt egyrészt

ezen értekezés címben foglalt köre nem öleli fel, másrészt pedig még az ezekre

\-onatkozó sok érdekes problémát majd csak a késbbi vizsgálatok lesznek hivatva

megfejteni.

A kitörés utáni fels uiediterrán-kép/diiiéiiyek.

Amint a hegységünk keleti, északkeleti peremén a kitörés eltti fels medi-

terrán-képzdmények igen eltrejedtek, ép oly nagy területen foglalnak heh'et

e hegység északnyugati, nyugati s?egélyén a kitörés utáni fels mediterrán-kép-

zdmények homokos tufás, meszes márgás és szilárd lajtamészk padok alak-

jaiban. A legszebben mégis Kemenczén a Gombhegyen vannak kifejldve vulkáni

felhalmozódáson; e képzdményeknek természetesen mindenütt a vulkánikus

anyagok képezik a bázisát.

Ezen üledékes képzdmények nem alkotnak külön rétegsort, hanem he-

lyenkint változó, fokozatosan átmen képzdmények ezek.

^ BöcKH Hugó: Nagymaros környékének földtani viszonyai. (A m. kir Földt. Int.

Évkönyve. XIII. k. Budapest 1899-1902. 42. old.

* Dr. ScíLVFARZiK Ferenc: Budapest és Szt-Endrc vidéke. Térképmasiyarázat. Ki-

adja a m. kir. Földt. Intézet. Budapest 1902. O. old.
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5. ábra. Peinás pad részlet a kemenczci Gombhegy Kálvária domb nev oldaláról.

Ifjú báró Andeeánszky István felvétele.

így pl. Kemeiiczén a Goni])hegyen az egyik helyen, a Kálvária doiiibrész-

letnél az andezit konglomerátum fölött — mely durva, ököl, fejnagyságví andezit-

kavicsokból áll finom tufás kötanyaggal — zátonyképzdmények találhatók

korallos, lithothamniumos, ostreás, majd pernás-]iaddal 2— 3 m vastagságban,

Földtani Közlöny. XLV. köt. 1915.
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majd efölütt finom tufás, homokos, — andezit homokos — összeálló rétej^^ek kö-

vetkeznek, majd ismét mészkpadok, melyek vízszintes irányban folytatódva

hol kiékülnek. hol kiszélesednek.

Ügvanezen hegy ú. n. fehérhegyi része felé a homokos tufás rétegek

meszesebbek lesznek és fokozatosan átmennek a laza kötés meszes márgás

rétegekbe és már a Goml)hegy andezitbányája föl(")tt lajtamészk tele|)szik az

andezitre.

Továbbá, míg a Kálváriad(»ml)nál az andezitkonglomeráton egy zátony-

képzdmény fordul el, addig az andezitbánya vagy az ú. n. tulajdonképeni

Gombhegy és a Kálvária dombrészlet között lev fehérhegyi oldalon felvezet

árok szelvényében alulról felfelé a következ rétegsort találjuk: andezitkonglo-

merátum finom tufa kötanyaggal, kisebb-nagyol)!) andezitkaviesokkal. majd

efelett finomabb szürkésfehér, majd durvább homokos sárgásszürke kövületnél-

küli tufás rétegek, melyek meszesedve a lazakötés lithothanmiumos, amphistegi-

nás, bryozoumos márgás, helyenként keményebb összeállású kövületekben gaz-

dag rétegösszletbe folytatódnak.

Különben élesen elkülöníteni ezen külíhiféle petrografiai kinézés andezit

tartalmú képzdményeket nem is igen lehet, mert ezek ugyanazon sztratigrafiai

érték, közel egyidben keletkezett, más-más tengerparti viszonyokat feltüntet

egységes képzdmén}'ek.

Kövületek bven fordulnak el a legtöbl) helyen, melyeket gyakori gyj-

téseimmel igvekeztem kizsákmányolni. Ez alkalonunal kell hálás köszönetet

mondva megemlékezni kedves professzoraim dr. Koch Antal és dr. Lörenthey

Imke egyetemi tanár iirak megtisztel látogatásukról, kik külön-külön kint dol-

gozásom alkalmával ezzel kitüntettek és szakszer tanácsaikkal ellátva, ezenfelül

még buzgó gyjtéseikkel is gazdagították faunámat.

A faunából a legfontosabb alakokat az alábbiakban sorolom fel, elkülönítve

a következ rétegek szerint

:

A homokos tufás rétegekbl a következ fontosabb alakok kerültek el:

Foraminiferák közül e rétegekben a Heterostegina costatn d'ORB. fordul

el nagy mennyiségben, míg az Ampkistegina H.auerina d'ORB. nem oly gya-

kori, stb. stb.

Coelenteraták közül szivacsok (kovatk és vázrészek) és komllok.

Echinodermaták közül különösen a Cidaris cf. zeamays Sism. gyakori

(tüskék j

.

MoUuskoideák közül a bryosoinnok, mint Idmouea sp. — Hornou sp. —
Hornéra Reussi Sequenza. — Cellaria ceraoides Sül. et Ek. — Salicoi-naria

farcinimoides Johnét. — Memhranipora hoJosíoma Swood. — Lepralia sp.

stb. stb, ; a hrachiopodákat a TcrchratuU kemenczeiensis n. sp. elég gyakori alak

képviseli.

MoUuskák közül inalkodók a kagylók mint : Pedcyi (Pecien) revolutus ]\Ii('HT.

(igen gyakori) — Feden (FlahelUpeden) Besseri Andrz. — Amussium cristaluvi

Brx. — Chlamys iauroperstriata Sacc. — Chlamys (Aequipeden) sp. — Chlamys

(Acqidpeden) ymfiscahreUus Sacc. (igen gyakori). — Chlamys (MncrochJamys)

Tournali Dk Serr. vai-. snhfypica Sacc. — Spoudyhs sp. — Auomia ephippium
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L. v;n-. orhicuJdld Un. — Ostrea sp. — Osirea (Cmssostrea) cmssissima Lk. —üstrea

(Ah'ctnjonia) plicafula var. gervicmüala De Grkg. — Liicina (Dentilucina) horea-

lis L. — Lucma (Dentilucina) viiocenica Micht. — Mereirix (CaUista) pcdemon-

tana (Lk. Ag.). stb. míg a csigák ritkák: ScaJnria (Chiflnna) viioatavus var.

miopaucico.'ifulafa Sacc.

Arthropoda : Balanus sp.

Vertebrata : halfogak.

A lazakötés meszes márgás lajtamészkrétegekbl pedig:

Foraminiferák : Miliolina iricarinaia (VOrb. — Biloculina simplex d'ORB.—

Bilovidina s)). — Tnlocidina inflaUi J'Orb. — TrUoruUvd s)). Quinqucloculina

hadcnensis d'OnB. — Qu. Bwnniana d'RB. — Qu. ÜHíjcridHd (I'Orb. — Qii. sp.

TextuJaria sp. (tühl) különféle faj). — T. Bronniana d'ÓRB. — (ilobuUna s\). —
TriDicutuUnd lobdtulii <r()RB. — Rofulina Boamna d'ORB. (több fajban) — Aiii-

phistegina Eauerind (rOiíB. (igen gyakori) — ellenben a Hclcrodcijind costata

d'ORB. ritkábl) s<b. stb.

Coelenteraták : Szivacsfk {nt]iék).—Helidstraea Reussana Edw. et IIaime.—

Astraea sp. (gyakori). — Isis nieliteyisis Goldf. stb.

Echinodermaták : Ophiura izek. — Cidaris melitenni Forbes. — C. (Cya-

tkidans) dvoiioNcnsis Desm. — Cidaris cfr. Zeamays Sism. — Centrostephanus

calariense Cott. sp. — C. Acraíjhii Lamk. — Arbacina sj). — Scutella vindobonensis

Lbe. —Clijpeasier ípdndifJorus Bronn. — Cl Scillae Desm. — CL crassis Ag. —
€1. excenfricnsYAD. ~ Cl. ddnuhicusYAD. — Cl. crassicostatus Sism. Cl. hungaricus

Vad. var. dispar Vad. — Cl. Ahnerai Lamb. — Cl. angulafus Vad. — Asteroid

táblák stl).

MoUuskoideák : a fentebbi és másfajú bryozoumok igen gyakoriak — braehi-

opodák köziil: Argiope Baranyense MATY'.sp. kerül tel.

Molluskák : Pecfen (Pecten) Josslingii Sow. var. expansior Sacc. Pecten

(Pecten) mrolutus Miciit. Pecten (Flahellipecten) Besseri Axdrz. Chlamys (Aequi-

pecten) multiscabrelkis Sacc. Chlamys (Manupecten) Reiissi Horn. Chlamys (Ma-

crocMamys) latissima Br. Chlamys (Macrochlamys) Toumali De Ser. var. sub-

typica Sacc. Spondylus crassicosta Lam. Ostrea sp. Ostrea (Alectryonia) plicatula

Dar.germanitala De Greg. Ostrea (Crassostrea) crassissima Lk. Modiola sp. Modiola

longa Brn. Litliodomus avitensis j\L\y. Arca (Anadara) turonica Duj. kbél. Pec-

tímcidus (Axinaea) Umacnlata Poli. Pectunculus (Axinaea) obtusata Partsch.

Cardita sp. Liicina sp. Líwina (Dentilucina) miocenica Micht. Lucina (Codokia)

leonina Bast. Cardium (Discors) discrepans Bast. Cardium (Cerastoderma) ediile,

LiNN. Venus (Venfricola) multilamella Lk. Meretrix (Amiantis) islandicoides Lk.

Meretrix (CaUista) pedemontana Lk. Ag . Pholadomya H . BöcWiiPÁv. Vajn. Físsw-

rella (Glyphis) italica Defr. Xenophora Deshayesi Uicm. Turitella sp. ind.

Tenagodes (Tenagodes) anguinus L. Cerithium sp. Cypraea sp. Cassis mamillans

Grat. Cassis (Semicassis) miolaevigata Sacc. Mitra scrobiculata. Voluta sp.

Lifhocomis Tietzei IIörn. Rhizoconus Bittneri Horn. stb.

Arthropodák : Balanus sp. — Rákollótöredékek.

Vertebrata: Lamnd (Odontaspis) cfr. confortidcns Ag. Lamna (Ódon
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iaspis) cfr. diihia. Ao. Ojijihiuft ItastaJis Ac. Oíodus cjr. apkidatKs \g. (Jalaocerdo

minor Ag.

Mészalgák : Liflt.othü)iniium sp. kzftalktjtólaj^- lép fel.

Végül a keményebb lajtamészk zátonyképzdményekbol íjodig az alábbi

faunám van

:

Korallok kí'jzül az Astraea sp. lép fel zátony építleg.

Echinodermaták közül : Clypeaster sp. töredékes példánya.

Molluskák közül leggyakoriabbak a kagylók, mint a Pinna 2)ectinata var.

Brocchii d'ÜKB. Pinna tetragona Br. Perna viaxillata var. Soldanü Desh. (perna-

pad). Badula Urna var. dispar Micht. Peden sp. Pecten (Pecien) Josslingii Sow.

var. expansiorSACC.Chlamys (HmnUes) sp. Spondyluss]). Osfrea sp. Ostrea (Crasso-

strea) crassissinia Lk. Lithodomus Avitensis 'SIay. Lithodo}nus lithophagus Lam.

Arca sp. Arca (Fossularca) papillifera Hoern. Cardita sp. ind. Cardita crassa var.

taurovata Sacc. Cardita (Adinoholus) antiquatus var. Partschi Goldf. Cardita

scalaris Sow. Chama gryphoides Gualt. Lucina (Dentilucina) borealis Lin. —
Lucina (Dentilucina) miocenica Micht. Lucina (Codokia) leonina Bast. Cardium

sp. ind. Cardium (Cerastoderma) edule Linn. Veniis sp. ind. Venus (Clausinella)

Basteroti Desh. var. taurineyisis Sacc. Venus (Clausinella) scalaris Bronn. Venus-

(Omphaloclathrum) miocenicum Micht. Meretrix (Amiantis) gigás Lk. Meretrix

(Cállista) pedeniontana Ag. Lutraria (Psammophila) oblonga Chemnitz. Turritella

sp. Turitella (Haustator) tricinatus Bors. — Vermetus sp. — Cypraea sp. — Triton

sp. — Murex sp. — Mitra sp. ind. — Volutilitluis (Athleta) rarispina Lam. — An-

cillaria glandiformis Lam. Conus sp. ind. — Conus (Conospirus) Dujardini var.

taurostriolata Sacc. és még több rósz megtartású kbél.

Arthropoda: Balanus sp. — Mészalgák; Lhoihamniiun sp.

Ezen faunák a különféle életmódút kedvel alakok társaságát tüntetik fel.

A homokos tufás rétegekben a leggyakoril)b alakok a lieterosteginák, a

hryozoumok, a cidarisok (tüskék), kisebb pectenek és terebrattdák mind elég jó

megtartású állapotban.

A lazakötés meszes márgás rétegekben a foríoniniferák, de különösen az.

ampliisteginák, a hryozoumok, az echinodermaták, a vastaghéjú kag\'lók fordulnak

el nagyszámban és elég jó megtartási állapotl^aii, nng a kisebb puhatestek csak

legtöbbször kbelek és sok lithotJiamnium. Igen nagyszámúak az echinodermaták.

Dr. Vadász Elemér (1. a 13. oldalon a * alatti jegyzetet) közel 20 fajt sorol fel

innét s így Kemencze egyike a világ leggazdagabb mediterrán tüskésbr fauna

flelet-helyének.

A zátonyképzdmények kemény mészkövének faunája a sekély viz helyet

kedvel alakok ezreit foglalja magában ; nagy mennyiségljon fordulnak el termé-

szetesen a korallok, az ostreák és más vastaghéjú alakok, dr különösen a Perna

maxillata var. Soldanii Desh. alakok óriási példányai helyenként egész vastag

padokat alkotva lépnek fel, így a Kálváriadombon lév szent sír felett és közelé-

ben. Igen érdekes alakjai még c zátonyképzdményi-knek a fúrókagylók is.

Az itt felsorolt fels mediterrán faunák sztratigrafiai értékelésének tár-

gyalásába nem bocsátkozom, mert az ezeket bezáró képzdmények már régen

helyesen szintezett közismert dolgok, melyek itt a hegység ]ieremén az aiidezi-
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tekét és tufáikat borítják és í^^v a l(.'lsüiiieditcriáiiiétc'geket lezárják a Magyar

Középhegységben. Vizsgálataim alapján tehát a következképen tüntethetem

fel a Börzsönyi hegységben a közéi)s miocénemelet k()rtál)láját

:

Fels miocén
vagy

szarmáciai em.

Homokos tufás, meszes márgás, lazább és kemé-
nyelil) lajtamészk-képzdmén^-ek (Baráti. Ber-

necze, Kemeneze. Per()csény. Nagv-Börzsöny,
Letkés . .

.)

Andezitek és tufáik.

Középs mio-

cén vagy fels

(II) mediter-

ráni emelet

Kavicsos, sárgás, kékesszürke homokos, agyagos,

márgás <ischlier» kinézés képzdmények (Hont.

Ipolyság, Szob) st!j.

Alsó miocén
vagy alsó- (I)-

mediterráni

emelet

Ezek a 1 a ]i j á n tehát az a n d e z i t foki t ö r é s e k ideje
az ed d i g i f e 1 f o g á sokkal szemben félje 1) 1) ke r ü 1, az alsó
mediterrán h a t á r á r ó 1 m á r h a t á r o z o 1 1 a n a fels m e d i-

t e r r á n h a.

A felsmediterrán végével a tenger visszavonul területünkrl s így a

szarmáciai korszak már szárazon találja azt, azért az itt tárgyalt képzdmények

fiatalabb szárazföldi hordalékkal líisz. nvirok stb. vannak liorítva.

Ezen adatok ismeretének birtokában olvasva az eddigi, ez és a szomszédos

területekre vonatkozó irodalmat, igen érdekes következtetéseket vonhatmik. Azt

látjuk mindenekeltt, hogy már a fels mediterránkorszakbeli kitörés idejét támo-

gató adatok régeblíen is felmerültek egyes észlelések alapján, melyeket azonban kéz-

zelfogható adat hiányában biztosan magyarázni nem lehetett, csak helyesen észlelni.

így BöcKii Hugó említi, hogy Horusitzky Henrik Szálka környékén

mutatott neki néhány feltárást, «hol az andezit-breccsia egyes lajtamészkpadokkal

váltakozik és fedjét ismét lajtamészk képezi. A breccsia a 11. mediterrán kövü-

leteit tartalmazza.»«Dr. Koch Antal szintén több helyütt észlelt a Dunajobbparti

csoportban az andezittufa és breccsiában II. mediterránkövületeket .»^ Továbbá

1 Dr. BöcKH Hrcó: Xagymaros körnvékének földtani viszonyai. 42. old.
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Halaváts Felstúr, Gaál Fcls-Palojta vidékérl írnak le fels mediterránra

jellemz kövületeket bezáró tufákat, ^láskülönban az összes kutatók, akik az

andezit fkitörések idejét az alsó és fels meditenún határára téve az anomiás

homokot tartják annak fekvjének, mint ((Stache, Üaczkikvicz, Inkey, ef^yér-

telmen hangoztatják, hogy az anomiás honii)kl)an nem fordul el még az andezit-

tufa, tehát ez annál fiatalahb k é ]> z d m é n y.»
^

]^íaga Schafakzik is — mint e vulkánikus hegyvidékek legalaposabb is-

jjierje — szintén azt írja «Budapest és Szt.-Endre vidéké»-ben a Duna jobl)parti

andezithegyekre vonatkozólag, hogy éles elválással tisztán láthatjuk több ponton

az andeziteknek az anomiáshomok fölé való helyezkedését, <(mibl az a következ-

tetés vonható, miszerint a szentendrei a n d e z i t e k z ö ni e c s a k az alsó

m e d i t e r r á n r é t e g e k lerakódása után tört f id.»

«'Ugyanez a korviszony konstatálható a Cserhátban és ugyanerre az ered-

ményre jutunk Nagymaros vidékén is» (50. old.). «Magától értetdik — tovább igy

ír SciiAFARZiK — hogy majdnem valamennyi fiatalabb lerakódás])an Budajjest

körül andezitgörgeteget találunk ; igy pl. a rákosi lajtamészben piroxén andezitet,

a törökbálinti és tétényi szarmata mészkpadok közt mállott andezittufát . . .»

stb. (U. o. 51. old.).

Ha most ezen adatokat összevetjük, úgy arra a tapasztalatra jutunk, hogy

itt a miocén rétegsorban bizonyos hézag észlelhet, nincs meg az a fokozatos

átmenet, amely az anomiáshomokot. mint a mélyebb alsómediterránt és a

kínidett-s tufákat és az ezekkel összefügg lajtamészkövet, mint a magasabb fels

mediteri'áidioz tartozó rétegeket összekapcsolja s így egyúttal az is neliezen

érthet, hogy az anomiáshomokon nyugvó andezitek tufáiban és az ezeken fekv

lajtamészkl)en miért jelennek meg egyszerre mindenütt hirtelen a tisztán fels-

mediterrán alakok?

Oly kérdések ezek, amelyekre azt hiszem, hogy csak most a honti viszonyok, a

«Honti szakadás» rétegsora ismeretének birtokában adhatjuk meg a l)iztos választ.

^íert e fels mediterránkorszaki, az andezitek legközvetlenebb fekvjét képez réte-

geket már eddig is ismertük ugyan, azonban az alsó- és a fels mediterrán határán

való kitörés elve alajjján és felsmediterráni famiájuk szerint az andezit fkitörések

után helyezték ket, pedig sárgáshomokos, kékesszürkehomokos, agyagosmárgás

anyaguk petrografiai jellege ellentmond ennek, mert andezitanyagot nem tar-

talmaz s külímben ezen ellenmondás azok pontos, lelkiismeretes, exakt vizsgá-

latából is kitnik már, de az andezitek fekvje gyanánt bizonyítóadat hiáiiyá-

l)an kimondani nem lehetett, mert azt világosan sehol sem észlelhették.

Ilyen andezitek fekvjében lév anyagok még a Börzsönyi-hegység peremén

a szobi homokok és homokos agyagok is, inelyeknek szintén folsmeditt^ránbeh

alsószintáji faunájuk van; ezen rétegek Stache és Böckh II. szerint «va 1 ó s z i-

nü 1 eg csak a lajtamészk mélyebb szintjének más faciesben való kif(jl(l(S(id»

tekintendk.

A szomszédos Csciliát l)i')l :i T('it-Marol\liáza liatárábau íek\ Kokliczaliegy

déli oldalán feltárt pfoíil litliotli;iimiimiios mészk ;il;itti íiiioiiisarui'i.s homokjai

' Dr. Vitális István: Hont vármcjíyi- tornn'.szeti viszonyai-ban.
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szintén ilyen fels meiliteri'án valamivel mélyei)!) rtzíiiíájának )iiegfelel() rétegek

ScHAFAi5ZiK szeiint.^

Érdekes továbbá az a fontos bizonyíték állitásoni mellett, bogy «eruptiv

kzetekbl származó görgeteget, vagyis kavicsot ezen homok nem tartalmaz.

Az a néhány apró zárvány pedig, mit e helyen a homokban gyjtöttem — így ír

ScHAFAKZiK^ — kizárólag csak fehér riolit vagy riolittufa és tajtk volt, mely a

Mátrától É-ra, valamint Salgótarján vidékén a széntelepek fekvjében hatalmas

It-rakódásokat képez. E közetek már az alsómediterrán emelethez tartoznak, úgy
hogy ezen 1 e 1 e t a 1 a p j á n szint (' n k i t n i k, hogy e m e r é-

t e g e k a s a 1 g ó t a r j íi ii v i d é ki r i o 1 i t t u f a - 1 e r a k ó d á soknál
f i a t a 1 a 1) 1) a k'»

A szentendrei andezithegység legközvetlenebb fekvje gyanánt a Duna
völgyében a káposztásmegyeri vízmvek építésekor feltárt «felsmediterrán

alsóbb lerakódásait)) tekinthetjük. Ezen rétegek «kékes agyag, fehéres márga,

homokos agyag és hom()krétegekl)ül»^ állanak, tehát nemcsak petrografiai külssé-

gük, hanem még famiájuk alapján is igen hasonlók a hontihoz.

De itt van Budapesten a városhgeti artézi kút, amelynek fúrása alkalmával

1.5".53 m-tl lefelé elkerült agyag, homok és homokkrétegeknek szintén egy jó része>

de nem 34'66 m-ig, mint Zsigmondy Vilmos ^ gondolta, szintén az andezit

fkitöréseltti mélyebb fels mediterránt képviselheti, vagy itt van az Illés-utcai

feltárás is, melynek rétegei faunája alapján Schafarzik^ szerint a fels mediterrán-

nak inkább alsó szintjére vallanak.))

Ezen rétegek leírói ezekben elforduló andezitanyagról sehol sem tesznek

említést, mert talán ezeket, mint e rétegek fedjét, elmosta az s Duna árja és

csak diluviális hordalékhomok és kavics takarja, de már a magasabl) helyeken

a kitörés utáni fels rétegekben, mint pl. a rákosi lajtamészben stb., már találunk

andezitgörgeteget.

Ezen vizsgálatok és irodalmi alapon való összehasonlításokból — azt hiszem

nem tévedek — ha azt a végkövetkeztetést vonom le, hogy n e m c s a k a B ö r-

z s ö n y i-h e g y s é g andezitjei, hanem a szomszédos Cserhát
és Szentendr e-v i s e g r á d i andezitek is közel e g y i d b e n

törtek ki — nem az alsó és fels mediterrán határán,
mint eddig hitté k, h a nem már h a t á r o z o 1 1 a n a fels'
mediterránban — talán egy egységes tektonikai mozza-
nat e r e d m é n y e k é p e n.

A fajok megváltozásának bölcsje pedig Noszky

hosszú ideig egyfolytában meglév «s c h 1 i e r t e n g e T e»^

^ Dt. Schafarzik Ferenc: A Cserhát piroxcn andezitjei. A Magy. Kir. Földtani

Intézet Éviíönyve. IX. líöt. Budapest 1890-1891. 195-197. old.

" U. o. 197. old.

' Dr. Schafarzik Ferenc: Budapest és Szent-Endre vidéke. i51— 52. old.

* Zsigmondy Vilmos: A városligeti artézi kút Budapesten. Budapest 1878. 64—
74. old.

* Dr. Schafarzik Ferenc: Budapest harmadik fgyüjtcícsatornájának földtani szel-

vénye. Földtani Közlöny. XXXIII. köt. Budape.st 190.3. 40- .53. old.
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lehetett, m e 1 y I) 1 a fels mediterránban e vidékeken
m á r c s a k egyes ö !

> 1 ö k maradtak meg, közöttük a régibb
rétegekbl álló letarolt szárazföldekkel s így talán
azt is m e g é r t h e t j i'i k, hogy az alsó mediterrán a n o-

m i á s ho ni o k m i é r t n e m m utat j a a n n a k s e m m i n y o m á t,

hogy lerakódása közben törtek v o 1 n a k i a z andezitek
és hogy miért telepszenek rá ezek oly éles e 1 \- á láss al.

Mieltt még soraimat k-zárnám, szinte köszönetemet fejezem ki Dr. Koch
Antal nyg. egyetemi tanár úrnak, a föld és slénytani intézet volt igazgatójának

támogató érdekldéseért, továbbá dr. Lörenthey Imre egyetemi tanár úrnak

az intézet jelenlegi igazgatójának, szeretett kedves fnökönmek, ki mindenben

a legszívesebben támogatott és a revideálás nehéz munkáját is végezte, azután

dr. ScHAFARZiK Ferenc megj^etemi tanár úrnak és a M. Kir. Földtani Intézet

Igazgatóságának a gyjteményeikben lév anyag szíves átengedéseért, a Magyar-

honi Földtani Társulat Választmányának a megtisztel megbízatásért és végül

mindazoknak, akik tanulmányom végzése közben bármiben segítség„mre voltak.

Kelt Budapest, 1914 május havában, a tud. egyetemi slénytani Intézet-

ben. — A kövületek ugyanezen intézet múzeumában vannak.

ISMERTETÉSEK.

1. ALBERTA TARTOMÁNY FÖLDIGÁZ KÍJTJAI NYUGATI
KANADÁBAN.

Alig tíz évvel ezeltt a nyugatkanadai Alberta tartományban, szénkutatá-

sok közben, véletlenül földigázra bukkant a fúrómester, aki a fúrást Medicine-Hat

község megbízásából végezte. A városka tanácsa rögtön felismerte a földigáz

nagy értékét, tovább fúratott, s ma Modicine-Hat mint a «f ö 1 d i g á z v á r o s a»

isn>eretes egész Kanadában.

Az albertai földigázkutakról már dr. SzÁuEtzKV (lvrr,A egyetemi tanár

úr is szólt a Földtani Társulat l!tl;5 december 3-iki illésén.' azmi nlkalumliól.

hogy a kanadai XII. nemzetközi geológiai kongresszus idején a Medicine-IIat

mellett fúrt új gázkntut mciilekinlette. Ifjabban Bach I'rnoi.v - írt kisel)l> kitz-

* SzÁDECZKY tívuL.A (\v. : A kanadai XII. luin/.ctUö/.i gccilógiai kongresszu.s.

Földtani Közlöny 44. köt.. 1914., 14 -l. oldal.

^ RUDOLPH Bach : Medicine-Hat. das Zentruni dev kanadischcii .\atiiru'a>-lndiistiic-.

Mit zwci Al)i>il(hinL'cn. I'romdhm^. .]yr, \\\\. Nr. 1 :t | I . Lcii>/,ÍLr. I'av'. liKi- 1(18.
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ieményt a P r u lu e t h e u s liasá])jiiiii v/.vn kutakiól. A két cikk alapján a követ-

kezkben ismertetem emez érdekes gázforrásokat.

Alberta tartoinányl)aii, a Rocky ]\íountains keleti lejtjén Calgary, Tufield,

Taber és ]\íedieine-Hat városok között terül el Kanada leggazdagald) gáz-mezje.

A kutak 120—300 m között lev mélységbl, krétakori, nagyobbrészt szárazföldi

homokos rétegekbl (Belly Kiver series) ontják ki a gázt. Minthogy attól az északra

és délre húzódó krétaterülettl, amelyen Medicine-Hat fekszik, keletre, valamint

nyugatra is laramie-rétegek vannak a felületen, úgy látszik, hogy boltozatosán

kiemelked rétegekben, tehát antiklinálisokban gj^lik meg a földigáz.

^[edicine-Hat a gázkutak központja, amely helység alig egy évtized alatt

20,000 lakost számláló gyárvárossá emelkedett. A városkában jelenleg 10- nagy
gázkút van elzárva, illetleg üzemi foglalásba helyezve. Mindegyik kút átlag háro m
millió kübláb, vagyis 86,000 köbméter gázt ont naponkint. Az összes gázforrások

nyomása 585 font 1 négyzethüvelyre, vagyis 34 atmoszféra, ami körülbelül meg-

felel naponként 1.000.000 m^-nek. A medicine-hati kutak földigáztartalma, sok

elemzésbl átlagosan véve: 99*49% metán, 0*51% hidrogén, azonkívül csekély

oxigén. Tehát tisztább még a sármási földigáznál is, amelyet 99% metán, 0'40%

hidrogén, 0"40% oxigén és 0*20% nitrogén tartalmával eddig a világ legtisztább

gázának tartottak.^ Az összehasonlításokból még inkább kitnik a sármási gáz-

kutak fontossága. Ugyanis egyedül a II. sz. kissármási kút (28 atmoszféra nyo-

mással. 864,000 m^ napi gázszolgáltató képességgel) nem sokkal kevesebb gázt

ad, mint a 10 medicine-hati gázkút együttvéve. (1.000,000 m^-t naponkint.)

Az Alberta-tartományban fúrt gázkutak ipari értékesítését nagyon meg-

könnyíti az a körülmény, hogy a fúrások vidékét a Canada-Pacific fvasut szeli

át s ilymódon az i])ari termékek útja nyitva van keletnek Winnipeg, s nj'ugat-

nak Vancouver városokig. Hogy a vállalatok kedvét még jobban fokozzák, Lledi-

cine-Hat városka tanácsa a nagyipari társaságoknak a gázt mindeddig ingyen

adta, a magánházaknak, bankoknak és szállodáknak pedig ezer köbláb gázért

alig 60 fillért számít. Ezért a városkának ma már minden házában gázzal fznek

ftenek és világítanak. Az utcák lámpáiban pedig éjjel-nappal ég a gáz, és pedig

azért, hogy lámpagyújtogatókat ne kelljen a városnak tartani és az izzótesteket

g3'akran kicserélni. De nemcsak a város, hanem a C a n a d i a n Pacific
R a i 1 w a y C o m p a n y is igen csábítgató feltételekkel adja kútjaiból a gázt

a vállalatoknak és legújabban már tervezi a nagy vezetéket, amely Medicine-Hat

fölös gázmennyiségét kelet felé 658 angol mérföldnyire (= 10.')2 km) Winnipeg

városba vezesse.

Medicine-Hat sokféle gyártelepe közül íVilemlítem a következket : vas-

öntödék, gépgyárak, téglaégetk, frészmalmok és húskonzervgyárak. Ha bár-

melyik gyárba lépünk, különösen meglep bennünket a tisztaság. Míg a kszénnel

ftött gyártelepeken füst és hamu fogad mindenhol, addig az albertai gázüzem
gyárakban ideálisan tiszta minden. A csövek hálózata zajtalanul vezeti a legtávo-

labbi részekbe a földigázt, a gépek pedig simán és szokatlanul tisztán dolgoznak.

' Papp Károly : A sármási méivfúrások Kolozsmegyébcn. M. K. Földtani Intézet

1910. Évi jelentése, 234-270. oldal.
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Bájos látvány a T h e 11 o s e r y F 1 o w e r C o ni p a n y virág- és

züldségtelepe. Óriási üvegház ez, amelynek termeit szintén iökligáz fti és pedig

a növényeknek megfelel különböz hmérsékletre. Télen is nyílnak itt a szebbnél-

szebb virágok és a nemes fzelékfélék, buján tenyészik itt hiíihIílí, az >ib(irka.

káposztafélék és a paradicsom.

Az all)ertai gázkutak ugyan eltörpülnek az Egyesült-Államok gázforrásai

mellett s hogy mégis ismertetem ezeket, ennek oka az, .hogy az all)ertai gáz-

források sokkal joblian hasonlítanak az erdélyi gázkutakhoz, mint a többi összes

amerikai gázfúrások.

Tudvalev, hogy az Egyesült-xíllamok leggazdagabb gázterülete Észak-

Amerika keleti részén az appalachiai területen, az Alleghany-hegységgel pár-

vonalos irányban fekszik. Ohio, Indiana, Pennsylvania és Virginia tartományok

összes gázkiitjai két vonulatba sorakoznak. Az egyik gázmez az Ontario s Erié

tó folytatásában és DNy felé csaknem a Missouri és Mississippi egyesüléséig terjed,

a másik gázmez pedig ezzel párvonalosan, az Ohio folyó keleti partvidéke és az

Alleghany-hegység között, szintén ÉK—DNy irányú vonulatban húzódik. Itt

vannak a világ legnagyobb gázkútjai, Pittsburg mellett 83,000 m^, a pennsyl-

vaniai Hoge-kút 70,750 m^. s a Matson Terrain Calf 41,1.50 m^ óránkénti gáz-

szolgáltatással;! amelyek után nagyságra, mint a világ negyedik gázkútja. a kis-

sármási II. sz. kút következik, óránkint 40,000 m^ gázmennyiségével. Az észak-

amerikai két nagy gázmeznek több mint 21,000 kútja kivétel nélkül paleozoós

rétegekbl fakad, épúgy, núnt Keletkanadának szomszédos területein lev gáz-

forrásai is a fels szilurkorú medina homokkövekbl törnek el. A földigáz mind-

két nagy vonulat lapos boltozataiban petroleumtelepekkel ka])CSolatos. Ennek

megfelelen a keletamerikai kutak gáza az ú. n. petroleum-gázok jellegét mutatja,

ugyanis átlag 90"^o metánt, etánt s propánt, és 10% nitrogént s széndioxidot

tartalmaz.

A keletamerikai kutakkal szendjen Nyugat-Kanadában az albertai gázkutak

krétakori szárazföldi homokos rétegekbl erednek, a melyek között itt-ott szén-

telepek is vannak. Medicine-Hat els fúrásait is széntelepek kutatására mélyesz-

tették. A geológiai eredetnek megfelelleg az albertai földigáz 99-5% metánt

s csak 0*5% hidrogént s oxigént tartalmaz, tehát tisztább, mint a sármási gáz.

Az albertai krétakorú és a mezségi harmadkori rétegek ezidszerint a

földkerekség legtisztább metángázát szolgáltatják. Az albertai gázmezk tehát

SDkbiin hasonlítanak az erdélyi gázt adó területhez.

A nagyarányú amerikai gázi])art olvasgatva, önkénytelenül is a mezségi

gázmezre gondolok, amelyet 1908-l)an Lóczy Lajos felfedezett s amelyet azután

MÁLY SÁNDOR és BöcKH HuGÓ útuuitatásai nyomán rendszeres fúrásokkal a

kincstár oly szépen feltárt. A naponként másfélmillió köbmétert kitev gázmeny-

nyiségnek eddigelé csak csekély részét szállítja a sármás-torda-marosuj vári 73

km-es vezeték, t. i. 190.000 m" gázt naponkint a XII. sz. kútból. A gáz leg-

nagyobbrészt ma is kihasználatlanul hever. A számtalan terv közül, amely a

* Vnttskó Ferenc : A földigáz. Bányászati és Kohászati Lnjiok 51. köt. 1910.

ti 16. oldal
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Bányászati ós Kohászati Lapokban s más szak folyóirat ok han

felnievfilt. liizony iné'J, nagyon kcvós valósult uici;.

Az is if^-az, hogy gyárijwrl niai(')l-li(»liia|iiit iicin Iclirt tcrcintcni. De stMnnii

nehézsége nem lenne annak, hogy a Mezségen nagyarányú kertészet létestiljön.

Hazánkból évenkint sok százezer korona vándorol ki Olaszországba virágért,

veteményért, zöldségért. Az albertai ])élda nuitatja, hogy a földigáz a kertészek

legkitünbl) ft anyaga. Ha a magyar kertészet eme példa után indul, s az erdélyi

gázokkal nagyarán^'ú üvegházakat fttet, úgy a mai nyomorúságos Mezség
egykoron ismét Erdély kánaánjává lehet.

Budapest, 191.") jan. 5.

Pappné Balogh JNÍaroit dr.

2. GEOLÓGIA ÉS HÁBORÚ.

Ezen a eimtn érdekes cikket közöl E. PotoniÉ a «W o e h e» német szép-

irodalmi folyóirat ezidei 43. számában. Böviddel a háború kezdete eltt ugyanis

W. Krakz kapitány, a hadtechnikai szaklap hasábjain fejtegette ama nézetét,

mely szerint a tényleges tisztekre nézve igen fontosnak tartja a geológiai ismere-

teket. És e háború igazolja véleményét, hiszen mostanában többször is kerültek

felszínre geológiai dolgok. Megtudtuk, hogy egy ízben a németek egy megkezdett

lövészárkot azért nem fejezhettek be, mivel mészkrétegbe jutottak és más alka-

lommal a németek szerencséjére az oroszok nem tudták kellen megismerni és

megítélni a mocsaras talajt. Már e két példa igazolja Kranz kapitány talán egész

helyes kijelentését, hogy a katonai kiképzésben jelenben még csak a természet-

tudományok egy ágát, a geológiát, ntm mvelik kellképen. Világos, hogy ezentúl

máskép lesz! Már a modern fegyvernemek borzasztó hatása kényszeríti a katonát

a talaj behatóbb tanulmányozására, melytl annyira függhet valamely csata

kimenetele és így jövben nem lehet köz()mbös a geológiával szemben. Kívánatos,

hogy a talaj szemlélete, egy pár ásó-túrás, tájékoztassa a lehetséges megersítési

munkálatok fell, melyek a rendelkezésre álló idn belül végezhetk. Ehhez pedig

okvetlen szükséges a földkéreg bizonyos ismerete. Aki geológiai térkéjj olvasásá-

hoz ért, azt is meghatározhatja, milyen segíteszközökre szorul a kívánt er-

dítési munkálatok keresztülviteléhez. A csapatvezetség eszerint intézkedik és

elre tudja, hogy sziklás talaj})an 5. st 10 annyi idt kell fordítani oly nninkála-

tokra, melyek puha altalajlian gyorsan végezhetk. Tö\>\) megfontolást igényel

azon körülmény, ha nemcsak egy, hanem több hely jíni tekintetbe: ilyenkor a

taktikai érdek is fontos és nemcsak a térkép, de a szemlélet is irányadó. A legnél-

külözhetetlenebl) segít eszk()z valamely nehezebben megállapítható talaj bírá-

latánál, mindenesetre a geológiai térkép magyarázójával, melynek megértéséhez

azonljan nem csekély szakismeret szükséges. A mostanában mindennapos vár-

ostromoknál pl. igen fontosakká válnak a gyzelmes elhaladásra a földfeletti

és földalatti munkálatok. Ebbl érthet a makacs küzdelem egyes állandó er-

dítménvek ostromlásaiban, melvek környéke igen terebélyes földmunkálatok



44 ISMERTETÉSEK.

színhelj-évé alakulhat, a talajviszuiiyuk tekintet lic \ ctflc'vel, mely szerint alkal-

mazzák a támadást és védelmet.

A mostani háborúra vonatkozással említés történik a németek egy

sikerérl, melyet Kranz kapitány nem is említ. A hadvezetség körül-

tekintésének és a csapatok vitézségének köszönhet 90,000 orosz fölötti gy-
zelmük, melyeket a mazri tavak ingoványos, veszedelmes vidékére szo-

rítottak és így foglyul ejtettek. Ebbl is érthet, hogy nem mindig könny
' tájékozódni valamely mocsaras vidék veszedelmeirl és e körülmény okozta

jelen esetben az oroszok vesztét. Ilyen viszonyok között szélesebb köröket is

érdekelhetnek a ])orosz királyi földtani intézetnek, az utóbbi években eszközölt

ama munkálatai, melyek a kelet-jMiroszországi mocsarak l)eható tanuliiiáiiyozását

célozzák és azok eredményét a geológiai térképen jelzik. Jóllehet, e tanulnunn-ok

be nem fejezdtek, s egyelre csupán tudományos értékkel bírnak, a jövben

valószíialeg mégis gyakorlati jelentségük lesz. Hiszen igen sokféle az átmenet

e mocsarakban, melyek növényzetük szerint különbözk, a nedves talajtól a

relatív szárazig, a teljesen járhatatlan talajtól a könnyen átkelhetig.

Kranz kapitány úgy vélekedik, hogy a hadsereg csak ideiglenesen alkal-

mazzon civil tudósokat, míg kell számú katonai geológusok képzésérl nem
gondoskodik, külön pálya legyen az, mint minden más hivatás, mert külön tanul-

mányokat és az illet szakember teljes odaadását kívánja. Igénybe is veszi teljes

mértékben úgy testi, mint lelki erejét és azért egyéb katonai szolgálat teljesítése

túlhaladná képességét. De már most is, a jelen harcok idejében, bizonyára van

geológus és bányamérnök elég, aki mint tartalékos v. honvédtiszt, besorozható

a vezetséghez, katonai tanácsadói minségben és így érvényesíthetné tudását.

E háborúban tehát már a geológiának is van szava ; a természettudományok

korszakában folyik az elkeseredett harc a nemzetek között és minden ága befolyá-

solja, irányítja a küzdelmet.

]Mily fölemel tudat, hogy az eddig csak szkebb körökben ismert és mél-

tatott geológiai tudomány mindinkábl) tért hódít majd ama mozgalmakban is,

amelyek drága hazánk nnden rögének l)iztosítását megkönnyítik!

Kelt a hunyadmegyei Pusztakalánon. 1914 nov. 2I-én.

HoRusiTZKvné Bahthki, Hkkmin.

TÁRSULATI ÜGYEK.

.1) Szakillések.

1 . Jegyzk ö n y v a z 1914 n o \ e m b e r 4-i szak ü lésrl.

Elnök: Schafarzik Ferenc dr., kir. József-megyeten ny. r. tanár.

Megjelentek: Emszt KÁt,mÁn dr., K\i>ic Ottokár dr.. Kocu Antai. dr..

Kormos Tivadar dr.. KtlcsÁr Kálmán dr.. id. Lóczv La.tos dr.. ifj. Lóczv

Lajos (h.. M aüzsó Lajos, Méhes Civui.a di.. I'ai'p Káhoi.v dr.. l'Ái.iv Mór dr..



TÁRSULATI ÜGYEK. 45

PiTTER Tivadar, Steinhalísz (íyui.a, Telkes Pál, Treitz Péter, Vendl Aladár

(Ír., Vir.H Gyula dr.,V()GL Viktor,Wachner Henrik dr., Zskj.mondy Árpád tagok.

Elnök üdvözölvén a tagokat, bejelenti, hogy a társulat augusztusi választ-

mányi illése a hadlnivoniiltak liátraniaradottai javára ezer koronát szavazott

meg, s ezt nyomban ki is utalta.

Papp Károly dr. elstitkár jelenti, hogy a háború következtében a társulat

idei bevételei 5000 koronával maradnak alul az elirányzatnak, részben az állam-

segély elmaradása, részben a be nem hajtható tagsági díjak miatt. Ezért a Föld-

tani Közln}^ idei füzetei vékonyabbak lesznek, miiit az elmúlt években. Bven
kárjjótoljuk azonban ezért tagtársainkat a m. k. földtani intézet kiadványaival,

amelyek az idén is gazdag és változatos tartalonnnal jelentek meg, s amelyeket

még a tél folyamán szét fogmik küldeni.

Elnök felhívja Kormos Tivadar dr. választmányi tagot bejelentett el-

adásának megtartására

.

a) Kormos Tivadar dr. : P 1 e i s z t o c é n k o r ú t e k n s ö k D u n a-

almásról címen benuitatásokkal kísért eladást tart. Eladó 1911-ben az

esztergommegyei Sütt édesvízi mészkövébl egy új teknst írt le Clemvtys Mé-

helyi néven, mely a mai mediterrán faunaterületen él Clemmijs casipica rokon-

ságába tartozik. Az új fajnak eleddig csak egy fiatal példánya volt ismeretes,

míg most a dunaalmási édesvízi mészkbl egyszerre négy meglett példány marad-

ványai kerültek el, melyek a komáromi múzeuméi. Ezek bemutatása során meg-

emlékezett az eladó a sütt-dunaalmási édesvízi mészkvonulat egyéb medi-

terrán-jelleg szerves zárványairól (Telphusa, stb.) is és utalt arra, hogy e mész-

kövek egy része még bizonyára a fiatal harmadkorban keletkezett. A részletes

szintezés, mely ezt az érdekes kérdést tisztázni- hivatott, még a jöv feladata.

Az elhangzott eladáshoz szót kér Lóczy Lajos dr. tiszteleti tag. Kifejti,

hogy a Dunántúl nemcsak egyféle pleisztocén mészrl van szó, hanem vannak

itt régebbi meszek is. Ezen mészképzdmények kontinentális mozgásokkal kap-

csolatosak, s a szárazföldi eróziós bázison hévforrásokból alakultak. A Balaton

körül a rauchwacke sejtes mész édesvízi eredet mészk, amelynek azonban

korát nem tudjuk; csak annyit tudunk, hogy régebbi, mint a pliocén s pleisz-

tocén meszek. A svábhegyi édesvízi meszek a fiatalabb csoportba tartoznak a

dunaalmási meszekkel együtt. A Szoxtagh Tamás dr.-tól 1903-ban Budakalá-

szon gyjtött melánia az óceániai típusra emlékeztet. Ezek a melániák az

eocénben, oligocénben, miocénben, a szarmata s pontusi emeletben is jelentkez-

nek a hévforrásokból származó meszek zárványai gyanánt. Üdvözli az eladónak

becses tanulmányait.

ScHAPARziK Ferenc dr. fölemlíti, hogy néhai Peth Gyula is foglalkozott

az édesvízi meszeknek Esztergom-Sütt-Nagytapolcsány között lev vonulatával,

amelyekben pliocénkorú hipparion csontok is akadtak. Nagytapolcsány s Ugróc

között nagy kiterjedésben vannak az édesvízi meszek, amelyek geizir képzd-

mények, s amiket a bécsi geológusok a kövületek alapján a pontusi emt'letbe

helyeztek. Az Elnök maga Ptuttka édesvízi meszében kövesült tojásmaradványt

is talált.

h) ViGn Gyula dr. : F ö 1 d t a n i nn- g f i g y e 1 é s e k az Észak-
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n y u gáti K á r p á t o k h a n cíiuiia'l tartott eladásából kieuieljük a követ-

kezket : Eladó a Mincsov-hegységben és környékén két év óta végzett vizsgá-

latairól számol be. Összefoglaló átnézetét adja a bejárt terület rétegtani szer-

kezetének. A terület íülé])it(''sébei) a következ kristályos kzetek vesz-

nek részt: gránit, gneisz, esillánii)ala és a központi tömeget alkotó gránit-lakkolit-

lioz tartozó pegmatit injekciók. Erre a központi tömegre köpenyként borul az

üledékes kzetek alkotta burok. Összetételében részt vesznek: permi

kíjrú kvareliomokkövek és konglomerátumok, alsó-triászkorú werfeni rétegek,

közéjjs- és fels triászkorú dcjlomitok és mészkövek közbetele])ült lunzi homok-

kvel; gresteni krinoideás, valamint homokos mészkövek, homokos palák és ho-

mokkövek, Uhi.io-Vktters szul)tátrai fácies oso))ortjál)a tartozó és a neokóni

foltos márgákba fokozatosan átmen foltos márgák tzköves mészkövek közl)e-

iktatódásával. A medencéket kitölti a neokóm foltos márgára következ eocén-

korú konglomerátumok és liomokkközfekvetekkel váltakozó eocén-oligocén

agyag, valamint pontusi (?) korú agyagok és konglomerát. Ugyanide tartoznak

a Turócszentmártonnál föltárt fiatal. Kormos Tivadar dr. szerint fels pliocén-

korú, vékony lignit és turfa közfekvetekkel váltakozó — viviparákat, bordás

mélanoysisokal stb. tartalmazó — homokos agyagok, valamint fels-pliocénkorú

édesvízi mészköveken (Euttka stb.) kívül jelenkori mésztufa.

Ezekután röviden szól a terület hegyszerkezeti viszonyairól. Konstatálja

a maghegységek oldali régiójának pikkelyes szerkezet fölépítését, míg a Mincsov,

j\íala ]\Iagura és Zsjár hegységek kristályos magja összeszögelési területén : Frivald-

nátlas, Köporulia, Valcsa, Znióváralja és Turócremete környékén szabályos redo-

ket észlelt. Végül megemlíti, hogy a régebben kréták o r ú n a k a- e 1

1

c h o c s - d o 1 () m i t és mészk t r i á s z k o r ú n a k 1) i z o n y n 1

1

a benne talált dnoneUák alajíján, mely rétegösszlet gyökér nélkül, diszkordánsan

fekszik a fiatalabb képzdményeken és egy egykori összefügg takaró marad-

ványainak tekinthet.

SciiAPARZiK Ferenc dr. elnök üdvözli az eladót, hogy az Északnyugati

Kárpátokról az els eladást tartotta, egyben üdvözli a m. k. földtani intézet

igazgatóságát is, hogy eme nagyfontosságú területen a geológiai felvételeket

megindította. Fölemlíti, hogy már Hantken Miksa girii])orellákat talált a chocs-

dolonntljan, s így kétségl)e vonta ennek kréta korát.

LóozY Lajos dr. tiszteleti tag kifejti, hogy Hauer a chocs-dulniiiitdt elször

triaszkorúnak tartotta ; késbb Stur, nnnthogy a Vágbalpartján a chocs dolomit

a kréta márgán fekszik, kréta korúnak vette. Az Inovecz körül azonban a chocs-

dolomitba triász dolomitokat is belevett. Késbb Uiiijg és Vettbrs Dévény

vidékén a máshol triásznak vett meszeket liaszlia tették. Uhlig a magastátrai

és szubtátrikus fáciest kijelölvén, a magastátrai fölé tolta a szubtátrikus faciest.

A szubtátrikus takaró a maghegységeket köpenyszeren övezi, s erre telipid a

chocs dolomit. Ezekután a fönt lev chocs dolomit lejjebb lielyezeiid.

tj \\'a( iiNKR ÍIeniuk dr. segesvári tanár A F o g a r a s i c s 1* c v s á n y i-

h e g y s é g k a p c s o 1 ó d á s a cím eladásában chiiuiidot ta. hogy a l'crsányi-

hegységnek a fogaras -brassói vasútvonaltól déh'e cs rcszc l'(")ldtanilag a Deli

Kár))átokhoz számítandó. Alsó csoj)oilbt'li kristal\iis palák uralkodnak: krizön-
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séges fsilliiiii|i;ilii. ahtniidi'ltrii kk)iit(js. gnilitus jialák, {^'vakoriiik a iiaj^y uiikiu-

klinszt'iiKsci állal ícltiin koziagneisz lencsés betelfi)ülést'i, e kzet keleten össze-

l'üggü \(inulat()t alkot. A Iclérkzetck : szcinesés gránit, kvare- és szienitjxjríir.

diabáz, anií'ibulit. pi'gniatitok és a])liti)k. A kristályos jja laliegységet egymást

keresztez törések járják át. Keleten a feketehahni hegy tithonniészkvonulata

koziagneisz alá dl. a volkányi igen zavart tele])ülési, összegyúrt és számtalan csu-

szamlási Ia})tól átjárt liász azt a bt-nyomást kelti, mintlia a kristályos i)alák fekü-

jébl az áttülódási folyamat alkalmával kipréseltetett volna. A Fogara si hegység

le])e]szerkezete mellett az Ujsinka-Almásmezo közt tisztán csillámjialából fakadó

több sós forrás is szól. A Bárcaság szélén Feketehalom-Volkány közt keletre

dl bitumenes palás triászmészk, permi homokk márga és csillámpala hegy-

rög jelentkezik, mely északra és délre cenomán konglomerátum alá merül. A Fo-

garasi hegység keleti n^'úlványától északra Ujsinka-Feketehalom közt a barcasági

betörési medencének öble messze nyugatra terjed, alig egy 100 m viszonylagos

magasságii nyereg által elválasztva a fogarasi síktól. ]\íessze terjed diluviális

terraszok alatt orbitulina, inoccravius és lÉewpodát tartalmazó i)alás márga homok-

kközfekvetekkel van feltárva. Kzettanilag megegyezik ez az Ürmös-Ótoháni

alsószenon inoceramus márgával, de a Vadász dr. által leírt árapataki barréme-mel

is lehetne párhuzamosítani. Az alsó szenonmárga Ijetörési medencéjétl északra

emelked szkebb értelemben vett Persányi hegység tipikus törési-röghegység

(Bruchschollengebirge), fzömé poligén cenománkonglomerátum (bucsecskcmglo-

merátum), melybl törésvonalak mentén régibb kzetek rögei emelkednek, ilynem

szirt van a Hameradii Petrii völgyben : neokom kaprotinás mészk alatt nerineás

tithonmészk, legalul csillámpala. Érdekes, hogy a régibb diluviális szintet a

Bárcaság-fogarasmegyei vízválasztón is tovább lehet nyomozni, ami azt bi-

zonyítja, hogy a diluvium e szakaszában a két sülyedési medencének vizei itt

összefüggésben állottak egymással. A diluviális terrászokban 2 szint mutatható

ki : egy viszonylag 100 m magasan fekv ódiluviális és egy 40 m magasságban

fekv fiatal diluviáhs városi terrasz.

ScHAFARZiK Ferenc dr. elnök üdvözli az eladót igen becses megfigyelé-

seiért. A vázolt terület sztratigráfiailag s részben tektonikailag is a Bánsággal

egyezik meg. Új vonás azonban benne a Holbák-Sinkai rög északra való eltoló-

dása. Itt az alaphegység észak felé irányuló mozgással tolódott rá a sótartalmú

harmadkori rétegekre, míg a Bánságban DK felé irányultak a mozgások. Fon-

tosnak tartja eme vizsgálatok folytatását.

Budapest, 1914 nov. 4-én.

Jegyezte: Papp Károly, elstitkár.

2. Jegyzkönyv az 1915 január 13-i szakülésrl.
Az ülés a kir. m. Természettudományi Társulat üléstermében délután

órakor kezddik.

Elnök : Sciiakarzik Ferenc dr. megyetemi tanár.

Megjelentek: IIarmos Eleonóra dr. k. a., Neisser Irén dr. k. a., Karsay

Ervin, Körtvési Sándor és Raksányi Árpád urak, mint vendégek.

Továl)bá : Böckh Hugó dr., Ferenczi István dr., Franzenau Ágoston dr.,

HoRusiTZKY Henrik, It,i,És Vilmos, Ilosvay Lajos dr., Inkky Béla, Jekelius
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Erich dl'., JuGovics Lajos, Kadic Ottokár dr., Kormos Tivadar dr., Krenner
JÓZSEF dr., LóczY Lajos dr., ifj. Lóczy Lajos dr., ]\L\jer István dr,, Marzsó

Lajos, Nopcsa Ferenc báró dr., Pálfy Mór dr., Papp Károly dr., Pappiió

Balogh Margit dr., Kozlozsnik Pál, Schafarzik Ferenc dr., Sciiréter Zoltán

dr., Steinhausz Gyula, Szontagh Tamás dr., Telegdi-Kóth Lajos dr., Vendl

MÁRIA dr., Vigh Gyula dr., Vogl Viktor dr., Zalányi Béla dr., Zimányi Ká-

roly' dr., Zsivny Viktor dr. tagok.

Elnök üdvözölvén a szép számban megjelent szaktársakat, felkéri Vendl

Mária dr. kisasszonyt, a lcsei állami felsbb leányiskola tanárnjét bejelentett

eladásának megtartására.

a) Vendl Mária dr. k. a. : A b n 1 z a i a n t i m o n i t el f o r d u 1 á-

s á r ó 1 értekezett, a következket mondván : A bulzai antimonit, melyet Scha-

farzik Ferenc dr. megyetemi professzor úr adott át nekem megvizsgálás cél-

jából, ersen mállott, kissé vörhenyes szín andezitagglomerátmuban fordul el.

Az andezit egyes helyeken teljesen kaolinná alakult, ami azt bizonyítja, hogy itt

posztvulkanikus hatások voltak, melyeknek eredménye tulajdonképen az andezit-

agglomerátban végigvonuló mintegy 5—6 cm széles antimonittelér. A télért

az antimonitnál fiatalabb képzdmény kalcit kiséri. Az antimonittk a telér

határlapjaira többnyire merleges irányban helyezkednek el, de vannak sugarasan

elhelyezked kristályok is, melyek körülbelül 0-5—2 nnu vastagságúak s kristály-

tani szempontból meglehets egyszerek. Leggyakoribb az m (110). n (210),

p (111) és b(OlO) kombinációja, de fellép még a n (112), s (113), o (120), q (130),

i (140) és az (510) is.

Az elhangzott eladáshoz szót kér Papp Károly dr. elstitkár. Elmondja,

hogy Bulza a zám-kápolnási jura mészk vonulattól dél felé esik. Ha Soborsiiiból

a Maroson átmegyünk, úgy elször a fels júrakorú szirtes-mészk vonulatot

keresztezzük. Erre kárpáti homokk következik alsó kréta kövületekkel. ^lajd

a régi eruptív kzetek zónája következik, gabbro és dioritszer kzetekkel, amelyek-

nek propilites fajtáiban vékony telérek is vannak: pirit, chalkopirit és galenit

ásványokkal. Hogy ezek a régi eruptív kzetek a kárpáti homokköveket áttörik-e,

vagy alatta fekszenek, az bizonytalan. Délre haladva, az andezittufák és brecs-

csiák borítanak el mindent, s minthogy ezek a szomszédos Lapugyon és Kostejen

a fels mediterrán kövületes rétegeire borulnak, azért az andezittufák kétség-

telenül a fels mediterrán után ülepedtek le, valószínleg a szarmata korban.

Dél felé az andeziteknek többféle fajtája, ú. m. az amfibolos és biotitos andezit,

továbbá az augitos andezit tör el jókora területen.

Bulza községben mindjárt a templom alatt, az andezittufában ket vékony

télért látunk egymástól 60 méternyi távolságban ENy— DK-i csapáslian és minteg}-

70° dülésben. A kezdetlegesen feltárt telérek fészkenkint tartalmazzák azon

antimonitot, amelyet dr. Vendl kisasszony bemutatott. A telérek képzdése

az andezittufák repedéseiben, a szarmata után uralkodott ])osztvulkánikus hatá-

sokra vezethet vissza; a repedéseket ugyanis a mélységibl feltör szolfatarák

kénes forrásai ásványokkal töltötték ki.

Bulzától délre a Pareu Grunyuluj nev völgylien biotitos andezit kitörés

szélén is van egy telér, amely a szfalerit és tetraedrit mellett antimonitot is tar-
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talniaz. Az üsszehasonlítás kedvéért Papp titkár ffleiulíti, hogy a szi'rl)iai Kostainik

antinion-telopei is l)iotitos-trachitok kitörése mentén képzdtek a triász mész és a

grauwaeke között.

Lóc'ZY Lajos tiszteleti tag szintén ismeri a bulzai antinionit elfordulást

még abból az idbl, amidn a Pojána liuszkát térképezte. Térképe 1887-ben

meg is jelent, de szöveg nélkül. Minthogy a kristályos palák nem messze a kápol-

nás-kurtj'ai végtöréstl a napszínre bukkannak, az a sejtelme támad, hogy —
miként az Erdélyi Érchegység!jen — úgy Bulzán is a kristályos pala alaphegység-

l)l hozták fel az ercképz anyagokat a posztvulkanikus hatások.

Schafakzik Ferenc dr. elnök köszönetét fejezi ki az eladó Dr. Vendl

Mária kisasszonynak és aladásához, valamint az elhangzott felszólalásokhoz

még a következket íüzi hozzá : Magyarországon az antiraonit kétféle tipus

szerint lép fel. Az egyik paleozoi intruziv vagy kontakt metamorf palás

kzetekhez van kapcsolva, a milyenek a szalon a ki (Vas m.) mely fillit,

grafitpala, kloritpala és szerpentin társaságában vagy azok közelében lép fel : to-

vábbá a perneki (Pozsony m.) antimonit telérek hasonló kzetekben, azutána

magurka i elfordulás Liptó- és Zól_yom megyék határán, mely egy 4 méteres

aranytartalmú, kvarcostelér formájában gránitban lép fel ; úgyszintén a szepes-

gömöri érchegység antimonittelérei porfiroidokban stb., a melyek mind

epigenetikns képzdésüek. és általában az e vidéki gránitok korához közel állók.

Megkülönböztetend ezeken kívül a fiatalabb képzdés antiiúonit-

elfordulások tipusa, amely andezitekhez van kötve. Ilyen Szerbiáhan a miocén-

korú kosztajniki kvarcos és kalcitos kzeteklien, mely Beck E. szerint

ezen ti])us legjellemzbb képviselje. Hasonló kornak a posztvulkáni képzdés
ércteléreinken eljöv antimonit elfordulások, még pedig a selmeci, kör-

möci, az újliánj^ai, a kakasfal vai és opál bányai, a nagy-
bányai, kapnik- és fels bányai az of fen bányai és nagyági,
valamint végre a most bemutatott és (Papp Iíároly dr. szerint szarmata korú)

andezitekben fellép bulzai, mely utóbbi abban különbözik a többi magyar

antimonit elfordulásoktól, hogy telérei nemcsak részben, hanem kizárólag

csak antiraonit által töltetlek ki (kevés paragenetikailag fiatalahb kalcit kísé-

retében), minek következtében inkábl) a szerb Kosztajnikihoz válik hasonlóvá,

a mint azt különben már Papp Károly'" titkár úr is megjegyezte.

b) Ezután Kormos Tivadar dr. új A c e r a t h e r i u m - m a r a d v á-

n y o k a t mutatott be a m a g y a r o r s z á g i m e d i t e r r á n b 6 1.

Az orrszarvúfélék legidsebb képviseljén, az andrásházai középeocén Prohyra-

codon-on kívül, a Pihinocerídák sibb formái Magyarországon igen ritkák. Leg-

utóbb KocH Antal a kolozsvárvídékí közéjjolígocén mérai rétegekbl a Praeace-

raiherium minus Filh. nev fajnak igen szép fels fogsorát mutatta ki, mel}' Ábel

szerint nem ehhez a fajhoz, hanem a Praeaceratherium FilhoJi Osb. maradványai

közé sorozandó. Mediterrán rétegeinkbl néhány kérdéses maradványtól (Teleo-

ceras Goldfussi, Petrósz, f. medit. és Bicerorhinus megarhiniis, Széleskut, f. medit.)

eltekintve, mindeddig nem rendelkeztünk biztosan meghatározható orrszarvú-

maradványokkal. Annál örvendetesebb, hogy ez a hiány míjst mindjárt két, a

Földtani Közlöny. XLV. köt. 1913. *
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faunára új faj beigtatásával csökkenthet. A l)eniutatutt fajok egyike az Aeera-

thcrium leniavoise Pomel, melynek a nógrádinegyei Szakai határából alsómedi-

terrán homokból származó fels állcsonttöredékét és páros alsó állkapcsát Szox-

TAGii Tamás dr. kir. tanácsos szerezte meg a földtani intézet számára. Nem lehe-

tetlen, hogy ez ugyanaz a faj, melynek lábnyomai a közeli Tarnóc alsómediterrán

andezittufáiban fennmaradtak. Ez a faj az sibb alakoktól mintegy átmenetül

szolgál, a másik bemutatott faj: az Aceratherium tetradactyUon Lakt. felé, mely-

nek igen becses maradványai (koponyatet az orrcsontokkal és a kétoklali fels

állcsonttöredékek 3, illetve 4 elzápfoggal ugyanabból a példányból) a sopron-

megyei Szertmargit felsmediterrán lajtameszébl kerültek napvilágra. Ennek a

fajnak a közvetetlen leszármazottja az Aceratherium incisivu7nK\vp., mely pon-

tusi rétegeinkben nem ritka s a pleisztocén idszakban élt Elasmotheriuvi séül

tekintend.

Kormos dr. eladásával kapcsolatban Elnök köszönetét fejezve ki az

érdekes elterjesztésért, azt a kérdést intézi az eladóhoz, vájjon a kir. József

megyetem ásvány-földtani gyjteményében lév, a fehérmegyei sóskúti
cerithium mészkbl származó és eladó eltt is ismeretes két rhinoceros
állkapocs esetleg nem hozható-e valami vonatkozásba az éppen hallott fejtege-

tésekkel, mire Kormos Tivadar dr. azt a felvilágosítást adja, hogy ezek a

példányok mint alsó állkapcsokhoz tartozó maradványok biztossággal nem
voltak meghatározhatók, valamint hogy úgy ennélfogva, mint pedig az utóbbi-

aknak valamivel fiatalabb koránál (szarmata em.) fogva, köztük és a bemutatott

mediterrán emeletbeli aceratherium maradványok közt valami leszárma-

zástani rokonság sajnos nem állapítható meg.

c) Jekelius Erich dr. : a b r a s s ó i ne o k o ni m á r g a földtani
és slénytani viszonyai cím eladásában a következket fej-

tegette :

A neokom elfordulások elterjedésél)l kitnik, hogy neokom márgák ren-

desen a Brassói hegységet átszel DK—ENy-i törések mentén találhatók. A kis

neokom elfordulásokat a vetdések mentén felhurcolt rög(')kn(k tekintem. Azt a

jelenséget, hogy a neokom márga a gaultkonglomerát és tithomnészkó közti

sztratigráfiai határon, amely az tulaj donké})eni stratigráfiai helye, sehol sem

található, a gaultkonglomerát keletkezésébl magyarázhatjuk. A krétakonglome-

rátot nem transgressziós. hanem regressziós képzdménjTiek tekinti. Az idsebb

képzdmények szirtek gyanánt emelkedtek ki a tengerbl. E szirtek felületén

a márga csakis a tenger hullámverése ell védett helyeken maradhatott meg,

tehát a rögök a tenger alá merül legszéls része felett. Mivel azonban ezeken a

helyeken a konglomerátum a legnagyobb vastagságban rakódott le, csakis ott talál-

hatunk neokom márgát a felszínen, ahol a DNy—ÉK-i vetdések niciiliii n tekto-

nikai mozgások kis neokom márga rögöket a mélységbl felhurcoltak.

A neokom márgából 76 fajt gyjtött, köztük 12 új fajt. A faunából kitnik,

hogy a brassói neokom az alpesi jelleg niedit(>rrán (h-be tartozik és ha faciesét

még bathyálisnak (mélytengeri) is kell mondanunk, a neritikus (sekélytengeri)

elemek mégis már nagyon is érvényesülnek. Brassó környékén a neokom tenger
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t(>hát már sokkal sekélychl) volt. mint Komániában, Dimbovicioara táján. A fauna

alapján a V a 1 a n u, i n i c n, Jl a u t e r i v i e n és B a r r érnie n emeleteket

ki lehet mutatni.

.Ikkklius Ekk'ii eladásához Nopcsa Fkrknc báró megjegj'zi, hogy ha a

brassóvidéki konglomerátok a gaulttal kezddnek, úgy a hunyadi kréta konglo-

nierátok egyrészét szintén a gaulthoz kell számitanimk.

Sc'MAi-WKZiK Ferenc dr. elnök elismeréssel kisérte Jekelius Erich
alapos tanulmányát a brassói neokom márga szintezésérl. De felhívja a szak-

ülés figyelmet, hogy ugyanezek a rétegek a Deli Kárpátokban, az Alduna mentén
Szvinica köriü is megvannak, de teljesebb sorozatban. Ugyanis meg van itt a

legalsó kréta : B e r r i a s i e n (H. Boissieri), ott van a V a 1 a n g i n i e n emelet,

a Hauterivien szirtes meszek alakjában kiíejlódve, a Bar rémien szin-

tén kíhületekkel. Felül pedig az A j) t i e n, A 1 b i en gyöny(')r korálokkal s az

OibUnlina leuticidaris tartalnu'i márgákkal. Ez a neokom áthúzódik azután a

Dunán keresztül Szerbiába, ahol még számos helyen nagy területeket foglal el,

töbl)ek közt mindjárt a szemben lev Grében sziklafal déli oldalán is.

SzoNTAGH Tamás dr. másodelnök megjegyzi, hogy a B e r r i a s i e n t

Hoplitesekkel Magyarországon elször Lábatlanon, a (jerecshegységben már
1883-ban boldogult Hofmann Károly kinnitatta.

Elnök köszönetet mondva az eladóknak s a szaktársaknak az érdek-

ldésért, esti 7 órakor az ülést berekeszti.

Jegyezte: Papp Károly dr. elstitkár.

3. Jegyzkönyv az 1915 január 27-én tartott szak ülésrl.

Az ülés a m. k. földtani intézet üléstermében délután 5 órakor kezddik.

Elnök: Szontagh Tamás dr. királyi tanácsos, másodehiök.

Megjelentek: Halaváts Gyula m. k. fbányatanácsos, mint vendég.

Továbbá: Ascher Antal, Emszt Kálmán dr., Éhik Gyula dr., Horusitzky
Henrik, Jekelius Erich dr., Kadic Ottokár dr., Koch Antal dr.. Kormos
Tivadar dr.. Kulcsár Kálmán dr., Lóczy Lajos dr., Majer István dr., Papp
Károly dr., Pálfy Mór dr., Schafarzik Ferenc dr., Schrétbr Zoltán dr..

ViGH Gyula dr., Vogl Viktor dr. és Zalányi Béla dr.

Elnök felkéri Vigii Gyula dr. rendes tagot, hogy Ferenczi István dr.

kíjlozsvári egyetemi tanársegéd, rendes tag mmikáját eladni szíveskedjék,

minthogy nevezett tag jelen nem lehet.

it) Ferenczi István dr. : G a 1 g ó c környékének geológiai
viszonyairól szóló felvételi jelentésében a Galgóc, Bajmócska, Vágszent-

péter, Kaplat, Jalsó, Fornószeg, Felsvásárd, Gelénfalva. Felsatrak, Tótdiós.

Szerbc. Ardánfalva, Badosna és Nyitrasárf községek között elterül vidéket

írja le. Ezen a területen végzdik az Liovec 45 km hosszú vonulata. Ezen a vidéken

a következ képzdmények szerepelnek a hegység felépítésében: 1. gránit
és pedig biotit gránit (diorit) és muszkovit gránit, mindkett a]ilitos, pegmatites

telérekkel kapcsolatban; 2. kristályos palák, úgymhit gneisz, csillám-

palák és fillitek ; 3. pernú kvarcithomokk ; 4. középs triász sötét szín dolomit

;
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5. középs triaszkorú 1 u n z i h o in o k k ; 6. i'elstriászkom tarkaszín k e u )> c r

márga; 7. k ö s s z e n i mészk; 8. liaszkorú g r e s t e n i homokk;
9. liaszkorú ú. n. b a 1 1 e n s t e i ii i mészk; 10. m i o c é n h o m o k k ;

11. p o n t u s i agyag v a lm m o k ; 12. d i 1 ii v i á 1 i s ü 1 e d é k c k,

fkép pleisztocén lösz; 13. liolo(.a'n ki'jízdmények.

Az elhangzott eladáshoz szót kér Lóczy Lajos tiszteleti tag. Elmondja,

hogy a ni. k. Földtani Intézet az Ész a k n y ti g a t i K á r p á t o k tüzetes

felvételét csak a múlt évben kezdette meg. Ez a vidék a kulcsa a Kárpátok meg-

ismerésének, itt összpontosul mindaz, ami a Szeiies-Gömöri Érces hegységben

és a Magas Tátrában kül(")ii-külön van. Az Liovecre vonatkozólag azt mondhatja,

hogy az gyengén gyrdött, inkább vetdésekkel rögökre szakított hegység, amely

a központi kristályos-tömeg mindkét oldalán és körülötte elterül. A hegység déli

részén a központi tömegtl nyugatra lev dolomitot eddig triásznak, a keletre

lev dolomitot krétának vették a kutatók, pedig valószín, hogy ugvanazon

korú dolomittal van itt dolgunk. Teljes függetlenséggel kell az Északnyugati

Kárpátokban dolgoznimk, s a bécsi geológusoktól használt szubtátrikus, magas-

tátrikus és ballensteini mész-elnevezéseket mellznünk kell, minthogy ezeknek

általános alkalmazása és tektonikai értékelése kutatásainkat elfogultsági terhelt-

séggel illetné.

LóczY Lajos tiszteleti tag felszólalása után Horusitzky Henrik választ-

mányi tag fz néhány kiegészít megjegyzést Ferenczi István mmikájához.

Horusitzky Henrik, a ki az 1909. év nyarán Galgóc környékén agrogeo-

lógiai felvétellel volt elfoglalva, munkálatai közben a kapláti pontusi-pannoniai

lelhelyre akadt, amely pont a Kis-Alföldön a pontusi üledékeknek a legészakibb

feltárását tünteti fel, az eddigi ismeretek alapján. Kaplattól északra cirka egy

kilométernyire, ahol az országút kissé kanyarodik, állandóan csúszó területtel

találkozunk, amelyen egykoron kis házcsoport is állott, Csenede néven, amely a

csuszamlás következtében pusztult el. Az agyagrétegek délnyugat felé dlnek,

s rátele])ülnek a miocén (?) homokos padokra, amelyek a hegység felé délkeleti

dülések. Itt az agyagban gyjtöttem: Melanopsis Entzi Brus., Piirgida costuJata

FuNK., Valvata helicoides Stol., Neritina radtncmesti Fuciis., Planorhis cfr. bakonicus

Halav., Valvata sp., Pisidium sp., ünio sp., Bifhynia fedk és új jM e 1 a n i a -

csigákat, amely nov. sp. eddig csak Hidasról ismeretes, ahol állítólag
fels mediterrán rétegekbl került volna el. A pontusi rétegek 5—8°-

val DNy-felé dlnek, s azért az oldalak mindig csúsznak. A sok csuszamlás Nyitra

megyét állandóan szegényíti, Pozsony megyét gazdagítja. Érdekes továbbá Ka])-

látnál és Galgócnál két kis pleisztocén kavics feltárás, amely a nagyszombati

plató lösz alatti kaviccsal azonos. Galgóctól északra a többi pontusi feltárást

is ajánlom Ferenczi barátom szíves figyelmébe.

Az elhangzott nagyon éri ékes megjegyzésekel Schafarzik Fkhknc elnök

összegezi, s maga is hozzájárul nelii'my adattal az Tiiovec rögös felépülésének

jellemzéséhez. Eadosnyán ugyanis a triaszdolomitnak igen szépen kifejlett rögös

töréseit látta. A radosnyai két izoklinális dolomit rög között ogy ers forrás tör el.

h) A második eladást Sciikktkh Zoltán dr. tartotta «\ d a tok a f e 1 s -
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Örsi és s / á s z k a 1) á n y a i t i- i a s z is iii c r c 1 ( li c /,» c-íiiicn. Elre-

bocsátja, Ii(>sy eladásának els részére alkalmat adott az, hogy a közelmúlt-

ban Vadász ]\í. Elemér a Balaton-bizottság munkálataival kapcsolatban a ba-

kon^-i triász foraminiferákat feldolgozta s a többiekkel együtt a felsörsi Protra-

chyceras ileitzi szintbl a Stiu-zenbauni által gyjtött anyagot is. A felsörsi

foraniinifera fauna feltn harmadkori jellege VADÁsznak is feltnt, majd Schu-

bert J. II. a Neues Jahrb. für >íin. Geol. etc. 1911. évi kötetében utalt arra, hogy

itt valószínleg tévedés forog femi. A valóság megállapítása végett a m. k. Földt.

Lit. igazgatóságának megbízásából az eladó ásatást végzett a helyszínen s arra

az eredményre jutott, hogy a kifogásolt harmadkori jelleg foraminiferák nem
származhattak a Protrachyceras lieitzi szintbl. Csak kevés olyan fajt

tudott ezekbl a rétegekbl kiiszapolni, amelyek az eddig ismert triász-jellegnek

nem mondanak ellent. Ezután bemutatja még az ásatás közben elkerült szép

cephalopcjda faunát is, nevezetesen a FtycJiites aeutus Mojs., P. angusto-umhüi-

catus BöcKH, Hungarites Mojsisovicsi Eoth, Trachyceras Cholnokyi Frech, és

fképen a Trachyceras JReitzi Böckh néhány igen szép példányát.

Eladásának második felében ismerteti a S z á s z k a 1) á n y á r ó 1 származó

középs triász i'amiát. Ezt néhai Böckh János 1887-ben és 1888-ban

gyjtötte s egy részét a Földtani Közlöny 1888. évfolyamában ismertette. Az

újabb gyüjtkjiek alig sikerült ismét valamit gyjteni. A kövületek alapján két

szintet tud az eladó kimutatni, és pedig:

fljAdecurtata (recoaro) szintet, amelybl felsorolja a kö-

vetkez kövületeket: Spiriferina fragilis 8cHhOTu., Spirigera trigonella Schloth.,

Bhynchonella sp., Chenmitzia? sp., Tiirbo sp.V, Physocardia sp., Encrinus (Dado-

crinus?) nyéltagok.

b) A trinodosus szintet, amelybl a következ kövületeket

említi fel s mutatja be : Balatonites sascanus Böckh, B. Semseyi Böckh, Ceratites

Isterensis n. sp. Schréter, C. cfr. ecarinnfus H., C. Lóczyi Arth., Pfychites

aeutus ^lojs., P. gibbus Bex., Meekoceras Bövklii n. sp., M. Isterensis n. sp., Arces-

tes sp., Lecanites? sp., Atractites sp., DaoncUa imucicostata Tornq., D. cfr. Moiis-

soni MÉR., Mysidioptera? dacica n. sp., Anoplophora? sp., Bhynchonella trinodosi

Bittn.

A fajok részletes leírása és ábrázolása a Krassószörényi Hegységrl készül

félben lév monográfiában fog adatni.

Az elhangzott eladáshoz Schafarzik Ferenc néhány megjegyzést fz.

Meglepte az a szép fauna, amelyet eladó a szászkabányai Kálvária-hegyrl

bemutatott. Ezt a faunát fekete mészkben Böckh János találta, aki ma már a

lelhely pontos megjelölésérl felvilágosítást nem adhat. Talán Semsey Andor
úr, tiszteleti tagunk tudná még a helyet megjelölni, ahol Böckh JÁNossal ezt a

faimát gyjtötték. Olyan fekete meszet, mint amelyben ezek a kövületek vannak,

seholsem látott a szászkabányai gerincen, bár az egész hegytett végig kutatta.

Egyéb tárgy híján elnökl másodelnök az ülést esti 7 órakor berekeszti.

Jegyezte: Papp Károly dr. elstitkár.
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Jl) Válas/lináiiyi ülések.

1, Jegyzkönyv az 1914 ii o v c m b e r 4-én tartott v á 1 a s z t m á n y i

ü 1 é s r 1.

Az ülés a m. k. földtani intézet üléstermében estéli 7 órakor kezddik.

Elnök: Schafarzik Fekenc dr. megyetemi tanár. Megjelentek: KocH Antal dr.,

LóczY Lajos tiszteleti tagok, Emszt Kálmán, Kormos Tivadar, Pálfy Mór, Treitz Péter

választmányi tagok, Papp Károly elsötitkár.

Elnök a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Pálfv Mór dr. és Kormos Tivadar dr.

választmányi tagokat, s bejelenti Szontacíh Tamás másodelnök úr távollétét, akit beteg-

sége akadályoz a megjelenésben.

Elnök az ülést megnyitván, felhívja a titkárt jelentésének megtételére.

Elstitkár jelenti, hogy tagul jelentkezett Ekddy' Árpád tanárjelölt, Budapesten,

ajánlja Jugovics Lajos r. tag. Kilépésüket jelentették : Farkasfalvi Kornél áll. freál-

iskolai tanár Temesvár, s Lobmayer .János Ferenc magánzó Budapesten.

Elhunytak: 1. Nüricsán József gazdasági akadémiai tanár, 54 éves korában, 1914

szept. 25-én a biharmegyei Csorváson. Haláláról a kir. m. Természettudományi Társulat

választmánya gyászjelentést küldött. 2. Gerecze Péter dr. állami föreáliskolai tanár

58 éves korában 1914 nov. 2-án Pestújhelyen elhunyt. Temetésén a Barlangkutató Szak-

osztály részérl Bella Lajos alelnök jelent meg.

Szomorú tudomásul szolgál.

A folyóügyek sorából elstitkár a következket jelenti:

1. A Magyar Vörös Kereszt Egylet igazgatósága 1914 aug. 23-án

8859. sz. átiratában megköszöni az Egyletnek küldött 500 korona adományt.

2. A Magyar Általános Hitelbank a Budapesti Hirlap 1 914 aug.

26-iki számában nyilvánosan nyugtatja a bevonult katonák családjai javára küldíitt 500 K
adományt.

3. A m. k. Földmívelésügyi Miniszter Úr f. évi .szeptember 19-én kelt 109,947. sz.

átiratában arról értesít, hogy a költségvetésben elirányzott 4000 K segélyt a háborús

állapotok miatt nem utalhatja ki ezidszerint.

4. Maros Imre másodtitkár úr Caliciából 1914 okt. 20-án kelt levelében értesíti

az ElnöLséget, hogy jelenleg mint tüzérhadnagy és a 3-ik lszero.szlop parancsnoka, a harc-

téren van s állását a Társulat rendelkezésére bocsátja.

A vála.sztmány Maros Imre úrnak a másodtitkári állásról való lemondását nt m
fogadja el, hanem t ragaszkodásáról biztosítja, s köszönettel veszi tudomásul, hogy mind-

addig, míg a harctéren van, a tisztikar a másodtitkári teendket díjtalanul végzi.

5. Elstitkár jelenti, hogy a mai napig sem tiszteleti tagot, .sem alapszabályváltoz-

tatással járó indítványt a társulat kcl)clébl senki sem jelentett he.

(). A választmány kéri a S /, a !> ó - e ni 1 é kére m k i a d á s ár a kik ü 1 d i> t t

bizottsági) t, hogy a januári választmányi ülésig javaslatával elké.szülni szíveskedjék,

s fölkéri l'ÁLFV Mór urat eme kívánságnak a bizottsági tagokkal való tolmácsolására.

7. Lóczv L.uos tiszteleti tag jelenti, hogy a háborús viszonyok miatt SrESS EoÉrl

tartandó emlékheszérlét a februári közgylésen iicin tartja meg. hanem késnhlii i(|(>kr(>

halasztja.

Egyéb tárgy hiányálian Elnöic az ülést félnyolckor bezárja.

Jegyezte Papp Károly dr. elstitkár.

2. Jegyzkönyv a Magyarhoni !-' ö I <l t a n i Társulat 1914. évi

n o v e m b e r h ó 22-é n tart o t t r e n d k i v ü 1 i váld.sztniiinifi ülésérl.

Az ülés kezddik déli 12 órakor, .leleti vannak : Scilvfahzik Ferenc dr. elnök. SzoN-
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tAgh Tamás dr. alelnök, KocH Antal dr. és T. Róth Lajos tiszteleti tagok, Timkó Imre,

Emszt Kálmán dr. és Scheéter Zoltán dr. választmányi taj^ok. Jegyzkönyvhitclesítök

:

Emszt K. dr. és Timkó I. t. urak.

Elnök az ülést megnyitva kijelenti, hogy I'ait Károly dr. elsötitkár levél útján

kimenti távolmaradását. Ezután elterjeszti, hogy a mai rendkívüli választmányi ülés

célja annak a tárgyalása, hogy a Társulat jegyezzen-c a hadikölcsönre? Azt véli, hogy a

Társulatnak is kötelessége a hazafias mozgalomban részt venni azáltal, hogy egy bizonyos

összeget jegyezzen.

Elzetesen megjegyzi, hogy a Társulatnak meglév készi)énzvagyonát, amelyre

momentán szükség nincsen — és pedig 1000 koronát — az elnök és az elsötitkár már be-

fektették a hadikölcsönbe. De óhajtandó volna, hogy ezen felül is jegyezzen a Társaság

a hadikölcsönre. Miután a Társulatnak törzsvagyona állami értékpajíirokban fek.szik, neve-

zetesen koronajáradékban, a jegyzést úgy lehetne létesíteni, ha a meglév értékpapírjaink

egy részére az Osztrák-magyar Bankban kölcsönt venne fel a Társulat bizonyos összeg

erejéig, a Társulat törzsvagyonának túlságos megterhelése nélkül. Azt hiszi, hogy a Tár-

sulat, tekintve alaptökéjének kicsinységét, méltóképen venne részt a jegyzésben, ha még

5000 koronát jegyezne.

SzoNTÁGH Tamás dr. alelnök hozzászólása után a választmány az elnök indítványát

lelkesedéssel elfogadja éshatározatilag kimondja, hogy a Mh. Földtani
Társulat összesen 6000 koronát jegyez a hadikölcsönre. 1000

korona készpénzvagyonát már befektette, 5000 koronát pedig a törzsvagyont alkotó érték-

papírokra felveend kölcsön útján szerzi meg s jegyzi a hadikölcsönre. Megbízza az elnököt

és a pénztárnokot, hogy a kölcsön felvétele, valamint a hadikölcsönre való jegyzés ügyében

az Osztrák-Magyar Banknál eljárjanak. A mai választmányi ülésrl jegyzkönyvi kivonatot

készíttet s azt az elnöknek az eljárás végrehajtása céljából átadatni rendeli.

Jegyezte Schréter Zoltán dr. választmányi tag.

Hitelesítik : Dr. Emszt Kálmán és Timkó Imre választmányi tagok.

3. Jegyzkönvv az 1915 január 13-án tartott választmányi
ülésrl.

Az ülés a kir. magy. Természettudományi Társulat üléstermében estéli 7 órakor kez-

ddött.

Elnök : Sciiafarzik Ferenc dr. megyetemi tanár. Megjelentek : Ilosvay Lajos,

Inkey Béla, Krenner József és Telegdi Róth Lajos tiszteleti tagok, Horusiztky Hen-

rik, Kormos Tivadar dr., Pálfy Mór dr., Schréter Zoltán dr. választmányi tagok,

.Szontagh Tamás dr. másodelnök, Ascher Antal pénztáros és Papp Károly dr. titkár.

Elnök az ülést megnyitván, a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Pálfy' Mór dr. és

Schréter Zoltán dr. választmányi tag urakat.

A folyóügyek sorából titkár a következket jelenti:

1. Semsey Annor dr. úr tiszteleti tag 300 K segélyt adományozott a társulatnak

a folyó kiadások fedezésére. A választmány köszönetet mond a szíves adományért.

2. LóczY' Lajos tiszteleti tag, a titkárság részérl hozzáintézett kérdésre, oly szíves

volt és elvállalta, hogy az eredeti megállapodások szerint SuESS EoÉrl az emlékbeszédet

az idei közgylésen megtartja. A választmány köszönettel veszi az emlékbeszéd megtartását.

3. Szontagh Tamás másodelnök elterjeszti a Szabó-érem kiadására kiküldött

bizottság jelentését. A 7 tagú bizottság 1914 december 13-án tartott ülésén egyhangúlag

a következ határozatot hozta : «A Szabó József-emlékérem kiadására kiküldött bizottság

az 1909 jan. 1. és 1914 jún. 30-ika között megjelent müvek közül az ásvány-földtani szak-

csoportban LÓCZY' Lajos dr. : A Balaton környékének geológiai kép-

zdményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése cím munkát
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ajánlja a Szabó-emlúkéremmel való kitüntetésre. A szóbanforgó munka a Balaton
Tudományos Tanulmányozásának E r c d m é n }' e i cím gyjteményes

vállalat els kötetének els részében 618 oldalon, 308 ábrával és 15 táblával illusztrálva

Budapesten 1913-ban jelent meg. A Balatonmellék geológiájáról szóló munka Szentmiklósi

Szabó JózSEF-e m lékérem kiadásáról szóló Ügyrend 7. szakaszában

megkivánt feltételeknek mindenben megfelel, mert a szerz a Balaton környékét alkotó

összes képzdmények részletes taglalásával, az vij geológiai adatok rengeteg halmazával,

azoknak világos és rendszeres feldolgozásával abszolút becs munkát nyújt, amelyhez

hasonló hazánk geológiai irodalmában eddigelé nem jelent meg, de a világirodalomban is

csak kevés párja akad.)>

Ez a határozat, Kkekser József tiszteleti tag szerint aI)szolút becs és nagyarányú

munkát jutalmaz; örvend, hogy a bizottság Lóczy Lajos munkáját tartja az elmúlt ciklus

legbecsesebb müvének. Osztja a bizottság véleményét, mert Lóczy Lajos megérdemli, hogy

nagy munkásságának elismeréséül a Szabó-emlékéremmel jutalmazzuk, s ezt neki emlékül

adjuk. Ilosvay Lajos és Inkey Béla tiszteleti tagok ugyancsak Lóczy Lajos Balatonmelléki

geológiai munkáját tartják az elmúlt idszak legnagyobb szabású geológiai müvének.

Többek hozzászólása után, Schafarzik Ferenc dr. elnök hangsúlyozza, hogy a

munkának fontosságát már azon részletes ismertetés keretében kimutatta, amelyet a F ö 1 d-

tani Közlöny hasábjain közzétett; e helyütt is hangoztatja, hogy a bizottsági

jelentésben kiemelt egyéb 6 munka mind csak részlettanulmány LóczY' müve mellett.

Határozatilag kimondja, hogy a választmány a bizottság jelentését elfogadja, s a Szabó

József-emlékérmet 1915-ben egyhangúlag LóczY' Lajos : A B a 1 a t o n m e 1 1 é k geoló-

giájáról szóló mvének ítéli.

Egyéb tárgy hiján Elnök az ülést esti %S órakor bvnekeszti.

Jegyezte Papp Károly titkár.

Hitelesítik : Pálfy Mór dr. és Schréter Zoltán dr.

4. Jegyzkönyv az 191 5 j a n u á r 27-é n tartott v á 1 a s z t m á n y i

ülésrl.
Elnök: Schafarzik Ferenc dr. megyetemi tanár. Megjelentek : E.mszt Kálmán dr.,

HoRUSiTZKY Henrik, Koch Antal dr.. Kormos Tivadar dr., Pálfy Mór dr., Schréter

Zoltán dr. választmányi tagok, Szontagh Tamás dr. másodelnök, Ascher Antal pénztáros

és PaPp KÁROLY' dr. titkár.

Elnök az ülést megnyitván, felhívja az elstitkárt jelentésének megtételére. Papp

K.ÁROLY dr. elstitkár jelenti, hogy új tagokiü jelentkeztek: 1. Hegyi Dezs, a m. k.

növényeiét- és kórtani állomás vezetje; ajánlja Horusitzky Henrik vál. t., 2. Erdödy

Árpád tanárjelölt Budapest ; ajánlja JuGOVics Lajos r. t. Elhunyt Kosstjtány Tamás dr.,

az Országos Kémiai Intézet igazgatója. A megboldogult tudós 1905-ben lépett tagjaink

sorába.

A folyó ügyek sorából elst it kar bctci jes/.t i a Pénztárvizsgáló Bizottság jelentését.

Eszerint A) a Földtani Társulat vagyona 1914 végén 62,332 K 89 fill. B) Adóssága az

Osztrák-Magyar Banknál 4800 K. íllstitkár beterjeszti az 1915. évi költségveté.st, amelyet

1
1 ,400 K-ban irányoz el.

A választmány mindkét bejelentést tudomásul veszi, s úgy a jjénztárvizsgáló bizott-

ság jelentését, mint az 1915. évi költségvetés tervezetét elfogadja.

Eistitkár beterjeszti az 1915 február 3-án tartandó LXV. közgylés napirendjét,

amelyben többek között a SzABÓ-é r e m átadása és LóczY' L.uos emlékbeszéde SuESS

EdétöI szerepel. A választmány a közgylés na])irendjét elfogadja. Pálfy Mór dr. indít-

ványára a választmány kimondja, hogy a SzABÓ-érem kiadására kiküldött bizottság jegyz-

könyvébl csak a véleményes jelentés közöltessék, az egyes bírálók részletes jelentésének

mellzésével.

Több tárgy hiányában lOIníik az ülést esti 8 órakor berekeszti.

Jegyezte Papp Károly dr. titkár.
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DAS TERTIÁRBECKEN VON ZALATNA-NAGYALMÁS.

Von Dr. St. Ferenczi.i

— Mit den Figurcn 1-3, und der Tafel I. —

EiiilcituiKj.

Das Siebenbürgische Erzgebirge, eines der reichsten Erzdistrikte

Ungarns, bot oft zu Kláriing nehr vieler interessanter Fragen Gelegenheit.

Betreffs gewisser Fragen gehen die ]\Ieinungen jedoch auch heute noch aus-

einander. Dies gilt namentlich für jené Bildungen, die in der geologischen

Literatur seit Posepny^ als Lokalsediment bekannt sind. Diese im Sieben-

bürgischen Erzgebirge ziemlich wichtigen Sedimente bilden Becken, die

bisher am bestén durch Pálfy auf der seiner Arbeit «Über die Geologie und

den Bergbau des Siebenbürgischen Erzgebirges» beigegebenen Karte dar-

gestellt ^vurden. lm Vergleich zu den beiden in der Umgebung von Bucsony

und Verespatak angenommenen Becken besitzt das Becken zwischen

Nagyág—Brád— Krösbánya ziemlich bedeutende AusmaBe, wahreiid das

im folgenden zu besprechende Becken von Zalatna— Nagyalmás ungefahr

eine Mittelstellung einnimmt. \Yáhrend meiner Universitátsstudien -habé

ich denN-hch von dem Bache Nagyalmás— Glódé Gelegenen teil detailliert

begangen, und darüber in meiner Dissertation^ Bericht -erstattet. Um
meine Arbeit fortsetzen und beenden zu können, bewilligte mir die Ungarische

^ Vorgetragen Dr. St. v. Gaál in der Fach.sitzung der üngarischen Geologischen

Gesellschaft am 3. Juni 1914.

* PüsEPNY: Zur Geologie des Siebenbürgischen Erzgebirges. Jaiirbuch d. k. k. geo-

logischen Reichsanstalt, Bd. XVIII S. 54.

' St. Ferenczy : Zalatna környci^ének geológiai viszonyai különös tekintettel a

barmadkorú eruptivus kzetekre (Die geol. Verháltn. d. Umgeb. v. Zalatna mit besonderer

Berücksichtigung der eruptiven Gesteine) Múzeumi Füzetek Bd. II. S. 1—59. (Nur un-

garisch.)
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Geologische Gesellscliaft aus dem Szabó József Fonde materielle Unter-

stützung, wofür ich der Gesellschaft auch an dieser Stelle meinen bestén

Dank ausspreche. Zu groBem Danke Itin ich auch meinem chef Herrn Prof.

Dr. J. V. SzÁDECZKY verpflichtet, indem er iiiir den zu meinen Begehungen

nötigen Urlaub bewilligte.

Oroíjraphische und hydro(jra{)hisclie Verháltiiisse.

Wie aus der Karte ej'sichtlich, stellt dieses geologisch cinheitliche

Gebiet vier muklenförmige Senken dar, die zu dem ZufluBgebiet der

vier dem ]\Iarosfkisse zueilenden Báche gehören. Der wichtigste dieser

Báche ist der ümpolybach, welcher die nördhche Hálfte des Doppelbeckens

entwássert. Das Bett desselben hegt ziemHch tief, so daB seine Seitengrá-

ben ebenfalls tief eingeschnitten sind. Die Betten der anderen drei Báche

hegen um etwa 140 m höher 550 m Dieser Höhenunterschied spiegelt

sich auch in den morphologischen Formen wieder, indem der nördhche

Teil steilwandige Táler mit steilem Gefalle auÍAveist, im Gegensatze zum
südhchen Teile, wo die Táler breit sind und ein sanftes Gefálle zeigen. Im
Norden finden sich überdies scharfe, steile Kámme vor, im Síiden hin-

gegen flache, sanft ansteigende Bergrücken.

Das Becken wurde durch Senkungen ausgestaltet. die an den Brüchen

in den álteren Biklungen erfolgt sind. Diese Tatsache tritt besonders an

der im S und SW aufragenden, aus mesozoischem Eruptivgestein beste-

henden steilen Wand vor Augen. tl^er die den Hand des Beckens aufbauen-

den Bikkingen will ich nur bemerken, daB das Becken überwiegend von

kretaziscliem Karpathensandstein, zu geringerem Teile von mesozoischen

Eruptivgesteinen, und nur im NW von jüngerenj tertiáren Eruptivgesteinen

aufgebaut wird. Unser Gebiet liefert ein sehr schönes Beispiel für die ter-

tiáre vulkanische Tátigkeit. Über die petrographischen Verháltnisse

dieser tertiáren Eruptivgesteine will ich in einer spáteren Arbeit berichten.

Diese Ausbrüche sind vornehmlich an der Jinie Zsidóheg}'^— Breáza erfolgt,

welche mit dem Ijereits von Pálfy^ angenonnnenen Znge II üIxM'cinstinnnt.

AuBer untergeordneten Pihyolitausbrücheii fiiidni sicli hicr namentlich

Amphibolandesite, iii niaiicheii Gesteinen findct sich auch Augit ; (^)iiarz

nimmt mii- im NW-lichen Teile des Gebietes übeiliand. Dieser rmstaud

beweist, dali am áuBersten Rande des aufgenonnnenen Gebirles hereits

nicht mehr lediglich die Gesteine des Zuges Zalatna—Sztanizsa, sondern

auch die Eruptivgesteine der auf den er-Nváhnten Zug senkrechten kinie

Nagyág— Csetrás aiiffictcu. In der Xiilic dv:< Vrf. Negru /. B. fand ich

^ M. V. l'ÁLFY: Die ííoolofíi.schcMi W'ihaltinssc und clor Bergbau im Siebeiihiiiuií^iluu

Erzgebirge. Mittcil. a. d. . falul). <!. k<A. uiigar. gcol. H. A. i'.il. Wll, S. 2.-).-). (27.)
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auch Biotit, welches Mineral ich in dcii übvi^cn Andcsiten iiiclit bc-

obachtete.

Die dieses Gebict bohaiidcliulc Literatiir habi' ich bereits in iiieiner

Dissertation anfge/iáhlt, seither ist iiur noch eine einschágfge Arbeit

erschienen, namlicli der Direktionsbcriclil von Prof. L. v. Lóczy.

Stratiíjrapliie.

Die Beckenausfüllung besteht aus einer zienilich niainiigfaltigcn

Schichtenfolge. Immerhin lassen sich die einzelnen Bildungen schon petro-

graphisch leicht von einander unterscheiden. Pálfy^^ gliedert diese medi-

terránén Schichten in drei Horizonté, und diese Einteiling ist im Ganzén

auch auf meinem Gebiete gihig, nur ghedere ich den oberen Horizont Pálfys

auf Grund der innerhall) dessellien wahrnehmbai'en ])iskordanz in zwei

Unterabteihmgen.

Meine Einteihnig ist folgende

:

. 1. Horizont des rten Sandstein und Konglomerates mit Eiohttuff

(Unterer Horizont).

2. Gipshorizont (mittlerer Horizont).

3. Andesit-Dazittuff-Horizont (unterer Horizont),

a) Sandstein, Mérgei, Agglomerattuffe.

h) Überwiegend Glas- und Mineraltuffe.

I. Unterer Horizont.

Diese Bildungen wurden bereits in meiner Dissertation^ ausführli-

cher besprochen, hier will ich das dórt gesagte nur kurz zusammenfassen,

um von der ganzen Schichtenfolge ein zusammenfassendes Bild entwerfen

zu können. Dieser Horizont tritt lediglich im W-lichen Teile des began-

genen Gebietes auf.

Er ist von sehr wech-eluder Beschaffenheit, hauptsáchlich besteht

er aus Sandsteinen und Konglomeraten. W-lich von der Ortschaft Galac

ist er in einem sehr lehrreichen Profil aufgeschlossen ; zu vmterst liegt ein

grobes, vorwiegend aus Andesitgeröllen bestehendes Konglomerat, dessen

Arídesite und Rhyolite vollkommen von dem Typus aljweichen, welchen

die Gesteine meines Gebietes vertreten, und wahrscheinlieh mit den Gestei-

nen von Aranyosbánya und Verespatak in Verbindung gebracht werden

können. Schon vor Ompolykövesd tritt an die Stelle dieses Konglomerates

ein für den ganzen Horizont charakteristischer, roter ghmmerreicher Sand-

1 L. c. S. 249. (21.)

2 L. c. S. 16-26.
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stein und ein aiis Karpathensaiidstein Brccken bestehendes grobes Konglo-

merat, in welches hie und da Ehyolittuffbánke eingelagert sind. Diese

Schichtengruppe erstreckt sich im NW-lichen Winkel des Gebietes bis

Kenesd, ja auf einer kurzen Strecke bis an das linké Ufer des Y. Trinipoe-

lilor. Teils alhnahlich übergehend. anderwarts wieder mit einer gei'ingen

Diskordanz folgt auf dieses Gestein ein feinkürniger, stets hellgrauer, stel-

lenweise konglomeratischer Sandstein in 150—200 m Máchtigkeit, wel-

cher nach ölten zu wieder in den rten Sandstein iibergeht. Wo die Grenze

über einen Kamm hinwegführt, zerfallen beidé Gesteine zu lockerem Sand

bezw. Bchotter. In der Náhe der Andesitgánge wird der Sandstein dicht

und dem Karpathensandstein ahnlich, und hierauf ist es zurückzuführen,

daB PÁLFY^ diese Bildung ebenfalls als Karpathensandstein ausschied,

obwohl darunter Ebyolittuff imd roter Sandstein liegt.

Die Lagernng dieser Bildungen ist überaus monoton. In der N-lichen

Flanke des Beckenteiles herrscht SW-liches Einfallén (15— 16'^) vor, nur

daB sich der Neigungswinkel von 36— 40°imüstlichstenTeile mehr abflacht.

Östlich von Breáza wendet sich das Fallen der Schichten gegen W, und auch

der Neigungswinkel flacht sich bis auf 12° ab. Der graue Sandstein falit

bereits überall unter 10—12° gegen SW — 18** — ein, das darüber folgende

Konglomerat hingegen ist wieder unter 24° gegen SW — 16'* — geneigt,

jedoch nur in dem Gebiete S-lich von Breáza, wáhrend das Fallen im SW-
lichen Teile des Gebietes genau S-lich ist. Anfangs dachte ich, es handlé

sich hier um eine jüngere Bildung, spáter überzeugte ich mich jedoch, daB

man es lediglich mit einer diskordant gelagerten Gruppé derselben Bil-

dung zu tun hat.

Die Lagerung dieser Bildungen ist alsó nicht parallel mit den

Beckenrándern, nur in der NW-lichen Ecke wendet sich das Falién dem

Beckenrande entsprcchciid. ín der Gegcnd von Nagyhalmás ist die Schich-

tenreihe ziemlich zerstückelt, an mehr oder weniger scharfen Brüchen sind

einzelne Teile in die Tiefe gesunken. In den übrigen Teilen des Gebietes

íolgen die einzelnen Schichten ganz ungestört aufeinander, nur in der Náhe

der Andesit- und Ehyoliteruptionen sind geringe Störungen wahrzu-

nehmen. Trotz ihrer lockerer Konsistenz setzten sie den dynamischen

Wirkungc]! cinen schr bedeutenden Widerstand entgegen, was die unge-

stí'irte Lagerung zur Folge hat. Gerade avis (licsciii Grundé írschcint mir

das von Pálfy dargestellte Profil aus dem Kénes-Tak^, in welcliem er im

unteren Horizonté mehrere Yerwerfungen annimmt, nicht ganz einwand-

frei. Geradf in dicsem Tale ist der Übergang zwischen deiii lotcn Sand-

stein und Jvonglomerat sowie dem gi'auen Sandstein gut zu seben.

Auf Grund der obigen Daten schátze ich die Máchtigkeit dieses Hori-

1 L. c. S. 304. (136.)
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zontes aiif viei- bis fiinftauscnd Méter, im Gegensatz zu Pálfy, der für

diese Schichten im Beckeii von Nagyág, wo dieselben nach ibni ani niacb-

tigsten sind. eine Miicbtigkeií von 500 m angibt.

Das Allcr dicstr IJihhmg konnte l)isber nocdi innner nicbt mit voll-

kommener Hicherheit festgestellt werden. Es handelt sich um ein grol^es

konglomeratisches Gestein, dessen Fossilien — wenn solche überhaiipt

zu finden sind — keine sicheren Schlüsse gestatten. ])as erste Fossil aus

dieser ]5ildung \vui(l<' diueb E. v. Stach^ bekannt, der im (4estein der Si-

gismundi-Grube Cardien i'and, wahrend Fichtel spatei- ans dem Gesteine

eine Helix sp. beschrieb. Ancb ich sammelíe wábrend meinei- diesjiihrigen

Begehungen einen scb()nen Steiidvern, der von Herrn ])r. St. v. Gaál^ als

TAma yrandü nov. sp. beschrieben wurde. Diese Art. weisí Beziebnngen

zu den kretazischen Lima-Arten auf.

Trotz dieser gewissermaBen einander widersprechendcn ^v('nigen

Daten kann doch festgestellt werden, daB die Bildung entschieden tertiár

ist. Hierauf deutet der Umstand, daB sich in dieser Gruppé nicht weit unter

dem fossilführenden grauen Sandsteine náchst des Punktes 5—3m im Tale

von Felskénesd Andesittuff findet, welcher mit den Andcsittuffcn des

oberen Horizontes mit groBer Wabrscheiidichkeit folgt. ])vr ('bére Hori-

zont ist aber auf Grund von Fossilien sicher obermediterran, so daB der

untere Horizont mit der gröBten Wahrscheinlichkeit in das imtere Mio/iiii

gestellt werden kann oder höchstens oberoligozán ist. ínteressant wiire

ein Vergleich dieser Bildung mit den am Nordrande des Siebenbürgischen

Erzgel)irges ausgebildeten ithnlichen rten Konglomeraten, von welclieii

L. V. LóczY^ unzweifelhaft nacliwies, daB sie nacli dem Paláogen entstan-

den sind.

Meine Annahme, daB diese Scbichtengruppe tertiiir isi. wiid aucdi

durcli die Ausbruchszeit der im Gebiete des Beckens vorkonnnciulcn Kf-

fusivgesteine bekráftigt. Die Andesite, Dazite sind auf dem ganzen Gebiete

nachgewiesenermaBen obermediterran, ja nach den neuesten Beobach-

tungen treten ihre Tuffe auch zwischen den Hchichten des Sarmatikums

auf. Nun ticten aber in den Hedimenten des unteren Horizontes neben

dem Pi]iyf)li11uff und stellenweise dessen Sli'udvcn auch Andesitschotter

und Andesiltuffschichten auf, weshalb der Ausl)ru(di der Bhyolile jenem der

Andesite nicht mii allzti \ieles vorangegangen sein konnte. Am wahrscliein-

hehsten ist die Annahme. daB der lange Kruptionszyklns der Andesite

1 F. 11. V. Stach : IJic E(lclnictalll)cr^'liaiR' Faccbaja u. Allerheiligon i. d. Umgcbung

V. Zalatna. Wíími 1885 8. 7.

^ GaÁL: Eine noue Lima-Ail aus dom Lolvaisrdiuíciil i. d. Umgcb. v. Zalatna. Földt.

Köxi. Bd. XLIV. S. 145.

=* L. V. LÓCZY: Direlitionslicricld für Utili. .lalirislu riiht d. kgi. iingar. geul. Rcichs-

anstalt für 1912 S. 28.
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l)ereits vor deiii Ausl)ruclie der Ehyolite begonnen hat, ii. zw. im unteren

Miozan oder allenfalls bereits im oberen Oligozán, seine Eruptionen jedoch

nach der Tatigkeit der Khyolitvulkane auch noch im oberen Mediterrán

und Sarmatikum fortdauerten. AuBer meinen Beobachtiingen,^ daB in den

Pihyolittuffen nebst andesitischer GrundmaBe recht háufig auch Andesit-

lapilli auftrclcn, wird di(^s auch ncch durch die Wahrnehmungen Kochs,^

wonach in den Sedimenten des Siebenbürgischen Beckens von den Schichten

von Méra (mittleres Ohgozán) an reichlich auch Ehyohtschotter auftritt, dafí

hingegen in den jüngeren Untermediterranschichten Dazit und Andesit-

tuffmaterial eingestreut ist, vollauf bewiesen. Gegenüber den entgegen-

gesetzten Behauptungen von Báron v. Nopcsa erscheint alsó meine An-

nahme, daB das rote Sandsteinkonglomerat des unteren Horizontes ober-

ohgozán bis untermediterran ist, auf Grund des oben angeführten erwiesen.

II. G i p s h or i z on t.

Von dieser Schichtenfolge stellte bereits M. v. Pálfy^ fest, daB sie

auf Grund ihrer Lagerung als eine Grenzschicht zwischen dem unteren

und oberen Horizonté zu betrachten ist. Auf meinem Gebiete tritt der

(iipshorizont insgesamt auf einer Strecke von 200—300 m auf, seine

]\Iáchtigkeit betrágt nicht über 4—5 m und wcnn ni dem Sandsteine dieses

Horizontes keine Gipslager eingeschkissen wáren, köimte derselbe mit

den Gesteinen des oberen Horizontes verwechselt werden. Diese Bihlung

kommt in einer kleinen Bucht N-Kch von der groBeii Schleife des Baches

von Nagyalmás— Glód unterhalb Nádasdia vor, wo sich die Sandsteine

der im Norden gelegenen mesozoischen Eruptivmasse anlehnen. Der Gips

Ijildet höchstens 1 cm miichtige Schichten, durchsetzt gewöhnlich den

Sandstein und stellt gleichsam das Bindemittel dar, wie dies unter dem

Mikroskope zu beobachten ist. An Fossilien fanden sich in diesem Hori-

zonté insgesamt nur einige unbestimmbare Pflanzenreste.

III. Oborer (Andesit-, Dazittuff) Horizont.

Die Südflanke des Beckens \vir(l \()n finer Schichtengiup})c brdiekt,

die sich von jener der Nordflanke durchgreifend unterscheidet. Es handelt

sich hier überwiegend um sandig-tonige Sedimente, wiihrend Konglomerate

nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Nebst stets hellén Saiidstcinen

1 L. 0. s. :y.

- A. KocJi : Die Tcrtiiirhildnnticn des Beckens der Siebenl)i'irt;ÍM lun Tiaiidestcile;

11. Neogcn (Herausf^egeben von der Ungar. Gcologischen Geisellschaft).

3 L. c. S. 249. (21.)
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uiul IMfigclii nehmen aii der Zusammensetzung dicscs K()m])loxés Tuffe

von andesitischen Gesteinen teil. Stellenweise, wie z. B. in der Uragebung

von Cseb besteht die tiefste Schicht aiis Kongloraerat, in welchem Eoll-

stücke von mesozoischen Eruptivgesteinen vorkommon, obwohl sich bie

und da auch ein lapilHartiges Andesitstück findet. Aucb in der Ortschaft

Nagyalmás beobachtete ich solcbc Konglomerat- und Breccienschichten,

diese setzen sich jedoch ausschiefilich aus Andesitstücken zusammcn.

Die Sandsteine sind stets feinkörnig ; sie bilden 1—2 cm machtige

Schichten und selten erreicht ihre Machtigkeit 5— 10 cm. Sie sind im allge-

nieinen hellgiau, nur ini auBersten Osten des Gebietes fand ich blaB rosen-

rote und violette Sandsteine. Sie sind gewöhnlich lockerer als die Karpathen-

sandstcine. von welchen sie sich ferner auch dadurch luiterscheiden, daB

ihr Bindemittel stets kaikig ist und daB sie in viel dünneren Tafeln ausge-

bildet sind. Das Kalkbindemittel konzentriert sich mitunter auch in Adern,

die bisweilen auch an den Schiclitfliichen des Sandsteines auftreten, meist

jedoch das Gestein nach allén Eichtungen durchsetzen. Das Bindemittel

verkittct meist Quaizkctiner, mit mehr oder weniger Muskovitschüppchen.

Diese IMineralkorner bilden ungefahr ^/g der Gesteinmasse, wálirend Ya
auf das Bindemittel entfállt. In einzelnen Gesteinen tritt auch mehr oder

weniger Andesittuffmatériái, grüner Amphibol, Feldspat, Pyroxen und

Grundmasse auf.

In der Keibe der tonigen Gesteine beobachtet man vor allém Mérgei.

Tonschiefer spielt hier eine sehr bescheidene Eolle. Diese Gesteine sind

stets grau — die Tonschiefer gewöhnlich dünkler — dünntafelig. U. d. ]\I.

gebén sie sich als ein Haufwerk von Tonflecken zu erkennen, in welchem

Tuffmaterial nur selten, Foraminiferenschalen jedoch sehr reichlich vor-

kommen. Bei Nagyalmás, an der S-Lehne des Podeiul führen die IMergel

auch Kohlé, stellenweise Averden sie auch von einem asphaltartigen Ma-

téria! durchdrungen.

Das dritte Gestein dieser Serié ist der Tuff der umgebenden Vulkáné.

Die Tuffe sind mehr oder weniger feinkörnig, weiB, graulich, oder wenn

sie Tonschieferstücke einschlieBen, auch ganz dunkel. Zumeist sind sie

gut geschichtet und bilden mitunter 4—5 cm machtige Schichten. Háufig

werden sie von einem opalartigen Matériái durchsetzt, in welchem Falle

sie sehr hart sind. GröBtenteils sind sie agglomeratisch, stellenweise kommt
jedoch auch reiner Glastuff oder Mineraltuff vor. In den Agglomerattuffen

treten zuweilen tonige, dann wieder sandige Partién auf. Nebst wenig vul-

kanischem Quarz führen die Tuffe Plagioklas (Andesin, Labrador), grünen

Amphibol und untergeordnct gew()hnliclien Augit, gröBtententeils müs-

sen sie wohl als die Tuffe von quarzainien Amphibolandesiten betrachtet

werden, untergeordnet finden sich auBerdem auch Pyroxenandesit- und

Dazittuffe. Meist sind sie ziemlich frisch, seltener verwittert, und in diesem

Földtani Közlöny. XLV. köt. 1915. 5
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Eallc giünlich. Wie bereits erwáhnt, finden sich auBer den Tuffen auch

Lapillischichten, und unier diesen fand sich eine 15—20 cm máchtige

Schicht, die vorwiegend aus Magnetitkörnchen besteht.

Ali diese Matériáié überlagern die bereits erwáhnten Bildungen in

zwei gut unterscheidbaren Niveaus. lm allgemeinen kann gesagt werden,

da6 im unteren Teile des Horizontes nebcn wenig Mérgei und Ton Agglo-

mei-attuffe, im oberen Teile hingegen Glas- und Mineraltuffe voi-

herrschen. Aus dem oberen Niveau sind mir sehr wenig Aggloraerat-

tuffe bekannt, Glas- und Mineraltuffe hingegen kommen auch im unteren

Niveau vor.

Das untere Niveau ist viel verbreiteter als das obere, welches nur

auf den Höhen D. Ordasiului und Podeiul auftiitt. und nur ein kleines

Oebiet auch SO-lich von Nádasdia einnimmt,

Die Bildungen des unteren Niveaus des oberen Horizontes sind d(^n

álteren Formationen stets diskordant aufgelagert. Von einer einheitlichen

Fallrichtung kann hier nicht gesprochen werden, der Neigungswinkel ist

gewöhnlich sehr steil, meist 28—34°, nicht selten jedoch auch 50—60°.

Besonders ist dies in der Umgebung von Nagyalmás der Fali, wo der un-

tere Horizont in Schollen zerstückelt ist ; zwischen den verworfenen Schol-

len sind steilgeböschte Senken entstanden, die von den Gesteinen des

oberen Horizontes ausgefüllt werden. In dem Gebiete zwischen Nádasdia,

Glód und Cseb sind die Verháltnisse viel einfacher. Die Basis besteht hier

aus mesozoischen Bildungen und man findet hier meist eine gegen das

JZentrum des kleinen Beckenteiles gerichtete sanfte Neigung. Im Norden

sind die Schichten jedoch zu einer kleinen Antiklinale gefaltet und fallen

N-lich von Cseb in den Aufschlüssen des D. Draskului 569 m, wo der den

Gebirgskamm verquerende Weg die Antiklinale schneidet, sind diese Ver-

háltnisse sehr gut zu beobachten. Die Nordflanke der Antiklinale lehnt

sich sehr steil geneigt an die mesozoische Eruptivmasse, die Südflanke

hingegen falit viel sanfter gegen das Imiére des Beckens zu ein. Anfánglich

vermutete ich hier eine ungestörte Lagerung, spáter nahm ich jedoch wahr,

daB es sich hier östlich von Cseb um eine überkippte Falté handelt (Fi-

gur 2).

Das obere Glied des oberen Horizontes unterscheidet sich vom un-

teren, wie bereits erwáhnt, weniger in der petrographischen Beschaffen-

heit, als vielmehr durch seine Lagerung; dieses Glied lállt námlich mit

geringen Schwankungen überall ziemlich bestán*dig unter 18—26° gegen

SW (I473— 1373') éin. Das gegenseitige Verháltnis der drei Horizonté er-

scheint in Figur 3. abgebildet,

Was schlieBlich das Altér des oberen Horizontes betrifft, so láBt

sich dasselbe ganz genau fcststellen. Sowohl in dem oberen, als auch in dem

unteren Gliede kommt in den Tuffschichten eine groBe Menge von Pflan-
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zenfossilien, Blattabdrücken vor, án^ nach den Bestimmungen des Heirn

Assistenten Tulogdi zn don folgenden Arteii gehören

:

Cinnanionnrn cfr. Scheiichzeri Heer.

Laiints pritnigenia Ung.

Auláfiileui kommeii noch die Blattreste einer A 1 ii u s art vor.

Von tierischen Fossilien sind in erster Reilie die Foraminiferen zu

erwahnen, die in den Mérgein überall anzutreffen sind. Nach Prof. Gaál
finden sich unter denselben folgende Genera : Orhituliyia, TnaicatuUna,

Bolivina, Textularia, Glohigerina. In den foraminiferenreichen ^lergeln

lionnnt besonders SW-lich von der groBen Kirche in Nagyalmás Picno--

dontn coclilear Poli in zahlreichen Exemplaren vor. Aus derselben Schich-

tengruppe gelangte aucb Pecten cfr. Malvinae Dub. zutage. Auf Grund

dieser Fossilien, sowie der i)etrogi-aphischen Übereinstimmung, welche

die Schichten mit dem fossilreichen Obermediterran von Cerecel zur Schau

tragen, betrachte ich es als erwiesen, daB imsere Schichten obermediter-

ran sind.

* * *

Die petrographi.schen Eigenschaften der andesitischen, rhyolitisciien

Gesteine des Gebietes will ich bei einer anderen Gelegenheit besprechen.

Die wáhrend der géologischen Untersuchungen gewonnenen Resultate

können im folgenden kurz zusammengefaBt werden. Die am Aufbau des-.

Doppelbeckens von Zalatna—Nagyalmás teilnehmenden Bildimgen k(")n-

nen iii (bei Horizonté geghedert werden. In der gi'öBten Masse treten die

rten iSandsteine, Konglomerate und Rhj'-olittuff führenden Sedimente

des unteren Horizontes auf. Der mittlere Horizont spielt, im Vergleich

zu dem oberen, durch Ehyohttuffe ausgezeichneten Horizont, welcher

sich in diesem Gebiete in zwei der Lagermig nach verschiedene Niveaus

gliedern láBt, nur eine untergeordnete Rolle. Das Becken ist tertiár, und
zwar ist der obere Horizont paláontologisch nachweisbar obermediterran,

der untere Horizont hingegen höchst wahrscheinbch oljcioligozán, allén--

falls jünger, jedoch keineswegs álter.

Bearbeitet im mineralogisch-geologischen Institut der Franz-Josets-

Universitiit in Kolozsvár (Klausenburg).



T)IE SEDIMENTÁREN BILDÜNGEN DES NÖRDLIOHEN TEILE8

VOM BÖIIZSÖNYEU GEBIRGE.

Von Dr. Stefan Majer.^ ' >

— Mit der Tafel H und dcii Fmurcii 4—5. —

Unter der BezeichnuBg Börzsönyer Gebirge werden jené waldbedeckten,

wildromantischen und im Csóványos sich bis 939 m Höhe erhebenden Berge am
linken Donauufer zwischen Vácz, Ipolyság, Szob, bezw. Párkány-Nána verstan-

den, derén Hauptmasse vulkanische Gesteine, feste Andesite, Breccien und

Tuffe bilden, wáhrend der Gebirgsrand aus anteandesitischen, andesitischen

und postandesitischen, vornehmlich lockeren sedimentáren Gemengen besteht.

Meine Untersuchungen begann ich noch im Sommer 1912 im Auftrage des

Herrn Universitátsprofessors Dr. Anton Koch; nachdem ich dann im Sommer

1913 eine Unterstützung aus dem SzABÓ-Fonde der Ungarischen Geologischen

Gesellscliaft erlangt hatte, setzte ich meine Forschimgen im Auftrage dieser Gesell-

schaft zu dem Zwecke fórt, um die im Gebirgsrande vorkommenden Petrefakten,

hauptsáchlich aus Sedimenten des oberen Mediterrán, zu sammeln und zu studie-

ren und auf Grundlage dessen das Altér dieser Schichten, sowie derén Verháltnis

zu den Andesiten und so derén Eruptionszeit genau festzustellen.

Ich begann meine Forschimgen in der Umgebung von Nagy-Oroszi, Drégely

und Drégely-Palánk, und nachdem ich dann die Schichten der «Honter Schlucht»

mitersucht hatte, beging ich die Umgebung von Ipolyság, Baráti-Bernecze mid

sodann, zu dem als klassisch zu bezeichnenden altbekannten Petrefaktenfmidort

Kemencze hinauf gelangend, die Umgebmig von Tésa und Visk. t'berall aber am
linken Ufer der Ipoly verbleil)end, untersuchte ich hierauf die sedimentáren, vor-

nehmlich obermediterranen Bildungen in den Umgebungen von Peröcsény, Nagy-

Börzsüny, Letkés, Szob, Nagy-Maros, Kis-Maros und Szokolya, wobei ich ein

sehr schönes IMaterial gesammelt habé mid an mehreren Orten auch auf Fundorte

geraten bin, die in der Literatur ganz neu oder bisher noch sehr wenig bekannt

waren.

Kücksichtlich des reichen Materials und der groBen Ausdehnung des Ge-

bietes gebe ich in meiner gegenwártigen Abhandlung lílos die Untersuchung

der sedimentáren Bildungen der nördlichen, weniger beknnnten Partié des Bör-

zsönyer Gebirges, als eine vom SzABÓfond der Ungarischen (icologischen Gesell-

^ Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft am

6. Mai 1914 p]nde dcsselbcn Monates erschien diese Abhaiidhuig in ungarischer Sprache

auch in Form von Separatabdriickcn, welche sogleich verschickt wurden.
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schaft subventionierte Preisschrift, nachdem auch sehon das Stúdium diescr

Untersuchungen interessante Eesultate geliefert hat, wiibrend ich die Bearbeitiuig;

der anderen Partién, bezw. des ganzen Gebirges und der ümgebung des Bezirkes,

sowohl voni faunistischen und stratigraphischen, wie vom tektonischen Stand-

punkte, auf Gnmd meiner bisherigen ergánzten neueren Untersuchungen in

einer monographischen Arbeit initzuteilen gedenke.

Mit dem Stúdium des einen oder anderen Teiles jenes Gebirges bescháftig-

ten sich wohl schon viele Forscher, doch können die neueren Untersuchungen in

Bezúg auf dieses Gebiet gleichwohl noch inmier viele mid interessante Daten

vom geognostischen Standpunkte Hefern.

lm folgenden habé ich nur die Literatur des nördhchen Teiles dieses Gebie-

tes, alsó jenes Gebietes — hauptsáchlich vom Standpmikte seiner sedimentáren

Bildmigen imd derén Fauna, sowie derén Verháltnis zu den Andesiten — mitgeteilt,

welches in den SW-lichen Zipfel des Kartenblattes Balassa-Gyarmat—Ipolyság,

zone 13, Col. XX im Mafistabe 1 : 75,000 falit, wáhrend die Literatur der benach-

barten oder dazwischen liegenden Gegend nur dórt angegeben ist, wo dies behufs.

Vergleiches notwendig erscheint.

Schon Beudant ^ hat sich in seinem berühmten Werk mit diesem Gebirge

bescháftigt und gab auch ein geologisehes Profil davon über Szálka, Börzsöny

imd Nagy-Oroszi und bezeichnete die hier vorkommenden sedimentáren san-

digen Materialien als lignitischen Sand und Sandsteine : «Grés á lignite».

Ein detailierteres Stúdium unseres Gebietes ist jedoch erst gelegentlich

der Aufnahmen der österreichischen Geologen erfolgt, als Foetterle ^ auch den

zwischen Ipolyság, Vadkert und Balassa-Gyarmat sich ausbreitenden Teil kar-

tierte, sonst aber in seinem Bericht unser Gebiet nicht erwáhnt, auBer den diluvia-

len Flugsand von Palánk, wáhrend er in seiner Karte die gedachten sedimentáren

Bildungen als marinen Sand und Sandstein verzeichnet. Auch Ott,^ der die Um-
gebungen von Baráti-Bernecze, Tésa und Visk kartierte, erwáhnt nur flüchtig,

dafi in obigen Orten Leithakalkstein in sandigen Trachyttuffen vorkonmit ; Stachb

hingegen,* der die Partié südlich von Ipoly-Szakállas und Nagy-Oroszi kartierte,

bescháftigt sich schon ausführlicher mit unserem Gebiet. Er reiht die Partié

zwischen Drégelyvár und Deszkás))uszta imter die ITauptfundorte der Anomia-

Sandschichten, welche seiner Ansicht nach das Liegende der Andesite bilden.

^ F. S. Beudant: Voyage minéralogique et góolojiique cn Hongrie, ])endaiit l'année

1818. Tom. I-III. T. IV. Atlasi. Paris, 1822 (Tom. I. .513-550, III. 240-264 und Toni.

IV. Atlas P. III. Fig. 7.)

* F. Foetterle : Vorlage der geolog. Spezialkartc d. Ümgebung von Balassa-Gyarmat.

(Verhandlungen der k. k. Geolog. Reiehsanstalt 16. Bd. Wien 1866. p. 12—13.)

' A. Ott: Geologische Aufnahmen der Umgcgend von Bath, Magyarád und Visk

•in Ungarn (Verhandl. d. k. k. Geol. Reiehsanstalt, 16. Bd. Wien 1866. p. 26 — 27).

* T)r. GuiDO Stache: Die neogenen Tertiárablagcrungen der Ümgebung an Waitzen.

(Verhandl. d. k. k. Geol. Reiehsanstalt, 16. Bd. Wien, 1866. p. 15-16.)

Dr. CiuiDO Stache : Die geolog. Verhaltnisse der Umgebungen von Waitzen in Un-

carn (Bericht über die Aufnahrae im Sommer 1865) Jahrbuch der k. k. Geol. Reich.sanstalt,

16. Bd. Wien, 1866. p. 277 32S.
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Koch ausführlicher bohandelt er die Verháltnisse der bei Kemencze vorkom-

nienden t(iin.u;en. sandigen, tuffsandsteinartigen imd festen Leithakalkstciii-

schichten. von welehen er aucli cin Profil niitteilt, ervs'áhnt aber insbesondere

Kemencze a Is Hauptfimdort der Leitliakalksteinfauna unter Aufzáhlung der

haufigsten Petrefakten, hauptsáchlich als sebr reichen Fundort an Clypeastern.

Übrigens hat í'rüher schon aucli Michelin ^ in seiner Monographie der

Clypeastern Kemencze miter den Fundorten dieselben erwáhnt, wálirend Hörnes *

von hier jMuscheln aufzáhlt, Beüss ' aber Korallen aus dem Leithakalkstein

bei Ipolyság, unter welchem Fnndorto wahrscheinlich gleichfalls Kemencze zu

verstehen ist.*

Spáter hat Szabó ^ das Börzsönyer Gebirge studiert, doch hat ihn der Tod

an der Vollendnng eincs ausfiihrlichen Werkes verhindert. Sciiafarzik hat seine

Aufzeichnimgen publiziert ; in diesen wird Erwáhnimg gemacht von dem vul-

kanischen Sand an der NW-lichen Seite von Drégelyvár, der an Sandstein erinnert

imd das Liegende des vulkanischen Tuffes Inldet : ferner wird der muskowitisehe

Tegel vom FuBe der Drégelyer Weinberge erwáhnt. Über die Schichteu im Wasser-

riB W-lich vom Dorfe Hont berichtend, wird bemerkt, daB die unterste Schichte

aus petrefaktenreichen Tegel mit muschligem Bruch l)esteht, dio «nach Hantken
zum unteren ^íediterran gehört». Die Schichten der «Honter Schlucht» bestehen

oben aus gelblichem, miten aus bláulichgrauem sandigen Tegel» (Anomiasand?),

der W-lich davon liefindliehe Xagyhegy (oder Kukucska-Berg) besteht «fast bis

an den Gipfel aus Anomiasand. der nach oben früher in harten Tegel übergeht;

sodami i'olgt Quarzschotter mid schlieBlieh am Gipfel Augit-Andesit.» «Auch der

Bábahegy wird von Anomiasand umschlossem. A^on der ümgebmig von Barát

vnvá ein mediterranes Sediment erwáhnt, welches «teilweise aus JMuscheltrümmern,

teilweise aus einem schlammigen Material» besteht, sowie von mehreren Orten

obermediterraner Kaik. Die obere Etage des Kemenceer Gombhegy ist Leitha-"

kalkstein, auch seine untere Etage ist mediterrán, jedoch mit vulkanischem Schutt

vermischter Sand. Das Hauptgewicht der Beobachtungen Szabós entfállt aber

auf die vulkanischen ]\íaterialien, die er nach seiner Theorie der Typenvermen-

gung zu erkláren bestrebt ist.

Hierauf berichtet Schafarzik ^ über den «gelblichweiBen, schütter-luckigeii,

* M. Hardouin Michelin: Monographie des Clypéastres fossile.s. Paris, 1861.

* Dr. MoRiz Hörnes : Die fo.ssilen Mollusken des Tertiarbeckens von Wien. (Ab-

handlungeu der k. k. Geolog. Reichsanstalt. Wien, 1870.)

' Meines Wissens ist námlich Kemencze der náchstliegende rciche Fundort von

Leithakalk-Petrefakten bei Ipolyság ; übrigens besitze ich auch die an;.eführten Arten au.?

dem Kenienczccr Leithakalkstein.

* Dr. A. E. RiTTER VON Reuss : Die fossilen Korallen des österreichisch-ungarLscheu

Miozáns (Au.s d. XXXI. Bd. d. Denkschriften d. math.-naturwiss. Klasse d. kais. Akad.

d. Wissenschaften. Wien, 1871.)

' Dr. Josef V. Szabó: Geológiai adatok a dunai trachytcsoport balparti részére

vonatkozólag. Szemelvény Sz. J. dr. hátrahagyott jegyzeteibl. Sajtó alá rend. Sciiafarzik

Ferenc dr. (ungar. Földt. Közlöny XXV. k. Budapest, 1895. 303-320. I.)

' Dr. Franz Schafarzik: Detaillierte Mitteilungen ü. d. auf dem Gebiete des

ung. Reiches befindlichen Steinbrüchc. Budapest, 1904.
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obermediterranen Lithothiiuiniuiu-Kalkstein von Berneczu und den «hellgrauen,

schütteren Andesittufl mit obermediterranen Petrefaktem.

Vitális^*' faCt in seiner Monographie des Honter Koniitates die bisherigen

literarischen Daten zusainmen ; nach seiner Ansicht «konnnt der Anomiensand
in der Mitte des Honter Komitats am Eande jenes Beckens vor, welches der

IpolyfluC von Kvár bis Ipolyság in 0—W-licher Kichtimg durchschneidet».

Sodann schildert Gaái. ^^ die geologischen Verháltnisse der beim Bau der

Vácz-Drégelypalánker Eisenbahnlinie aufgeschlossenen Schichten xun Drégely-

Palánk bis Nagy-Oroszi. «Dio Aufschlüsse zeigen in ihrer ganzen Ausdehnmiif

einen feinen graue noder gelblichen, glinnnerigen Sand, der auf Grund seiner eptro-

graphischen Álmlichkeit mit jenem des Obermediterrans des Honter Eisses iden-

tifiziert werden könnte». den er aber im Ve'rgleich mit dem Honter für sekundáren

Ursprungshált, und wáhrend <(der mediterráné Sand dre Honter Schlucht sehr gut

erhaltene Petrefaktén in reicher Menge enthált, ist der Drégely-Palánker voll-

kommen petrefaktenleer», aber schon bei Borsos-Berinke findet man in diesem

glimmrigen, hie und da tonigen gélben Sand obermediterrane Fauna.

Spáter schreibt HuGO v. Böckh ^^ in seiner Entgegnung auf den Artikel

Gaáls folgendes: «Herr Dr. Gaál stellt ja das typische Untermediterran der

Honter Schlucht, welches unter den Andesittuffen liegt, gleichfalls in das Ober-

rnediterran».

Endlich Ijesehílftigte sich Gaál^^ abermals mit dieser Prage, als er über die

aus dem Kelenyeer «kalkigen glimraerigen gélben Sand» gesammelte Fauna schrieb

:

«Diese kleine Fauna bekraftigt durchaus nieht die Annahme, dal.) man es mit

untermediterranen Schichten zu tun habé. So konunt es, da6, nachdem vorherr-

schend solche Arten, die auch in der nahen Honter Schlucht vorhanden sind und
welche auch vor kurzem Herr Dr. HuGO v. Böckh an dieser Stelle als typisch

untermediterrane erklárt hat, ich jedoch in den bestinnnt obermediterranen Bil-

dungen bei Szakáll und Közép-Palojta ein áhnliche Famia gefimden habé, diese

Frage von mir vorláufig als durchaus nicht entscheidbar angesehen wird.

So weit die auf miser Gebiet bezügliche Literatur. Ich übergche nuninchr

zur Mitteilung der Ergebnisse meiner eigenen Untersuchungen, und zwar auf die

stratigraphische Stelhmg, welche die im nördlichen Teile des Börzsönyer Gebirges

vorkouuni'ndí^n sedimentáren Bildungen einnahmen. nnd zur Klárung des

Verháltnisses derselben zu den Andesiten und derén Tuffen. Aus meinen Unter-

suchungen ist es klar geworden, daB die áltesten Schichten imseres Gebietes die

von Nagy-Oroszi bis SW gegen W sich erstreckenden untermediterranen tonigen,

" Dr. Stefan Vitális: Hontvárraegye természeti viszonyai (Magyarország vár-

megyéi é.s várcsai. Hont vármegye XI. k. Budapest, 1907.) Ungarisch.

^^ Dr. Stefan Gaál : A vácz-drégelypalánki vasúti vonal montének geológiai vázlata

(Bányász, és Koh. Lapok XLI. évf. II. k. 550— 556. Budajjest, 1908.) ungar.

^* Dr. Huoo v. Böckh : Néhány megjegyzés Gaál István dr. úr cikkére (Bány. és

Koh. Lapok XLI. évf. II. k. (ilG Budapest, 1908.) ungar.

" Dr. Stkfan Gaál: Harmadkorú szénnyomok az O.sztró.-iki-hegy.ség déli lejtin.

(Bány. és Koh. Laf)ok XLIII. évf. II. k. 283-288. Budapest, 1910.) Ungar.
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saiidigtüi Aiioiuiusiiud- und Öandstc'iiiS(.'liiclitt.'n öind, wiibreiid dii- nürdlicli liievon

befindlichen Sedimente schon nicht mehr untermediterran und nicht Anomien-

sand sind. wie niaii ])ishor geglaubt hat, sondern bereits — wie auch GaÁl ver-

inutete — als obermediterran erwoisen, was umso interessanter ist, weil diese

Schichte das Liegende der Andesite bilden und so auch die genaue Zeit des Aus-

bruches der Haupttniisst' erkennen lassen.

Denigeniáí?) unlerschoiden wir ein der A n d e s i t e r u j) t i o n v o r a n-

g e g a n g e n e s, sowie ein derselben nachfolgendes 1) e r ni e d i t e r r a n.

Die vorangegangenen oberen ]\íediterranschic'hten konunen ini nördlicben

Tt'ile unseres Gebietes in gröBerer horizontaler Ausbreitung vornehnihch am
östlichcii und nordösthchen Rande desselben vor und sind ani schönsten in der

Uingebimg von Hontfahi in der dortigen (dlonter Scbhicht», untén inForni l)lauH-

cher toniger Mérgei aufgeschlossen, welche mehr und niehr sandig werden und eine

Einlageriuig von einem ungefahr 1— 1*5 m máchtigen feinen, tuffigen * Tomnergel

in sich schheBen, oberhalb welcher die Schicht noch sandiger wird und steHen-

weise ganz harte Sandsteine bildet. Hierauf folgen sodann über diesen Schichten

an den tieferen Stellán lockerere sandige Schichten ; an den der einstigen ]\íeeres-

küste náher gelegenen seichteren Stellen jedoch sehotterige, sandige Schichten,

wáhrend sich oben ani Anfangsteile der «Honter Schlucht» grobe Quarzschotter

und über diesem Andesitmaterial in Form von Breccien und Tuffen befinden.

Diese Bildimgen reprásentieren das vorangehende tiefere Obermediterran mit

«schlierartigem» Aussehen

.

Die postandesitischen oberen Mediterranbildungen hingegen kommen am
nordwestlichen und westlichen Rande unseres Gebirges vor, am klassischesten al)er

auf dem Gombhegy bei Kemencze in Form von vulkanischen Anháufungen, an

Petrefakten reichen, tuffigsandigen, lockeren kalkig-mergligen Schichten und

festen Leithakalk-Riffbildungen, welche die für die einstige obermediterrane

Meeresküste charakteristischen Bildungen schön veranschaulichen.

Ehe ich jedoch zur detailierteren stratigraphischen Beschreibung dieser

Bildungen übergehe, dürfte es von Interessé sein, sich auch mit einzelnen wichti-

geren Formen im Detail náher zu bescháftigen.

In unserer Fauna sind beinahe sámtliche Tierstánnne mit vielen schíhien

und interessanten Formen vertreten. Leider gestattet es jedoch der enge Rahmen
dieser Abhandlung nicht, auch eine faunistische Beschreibimg derselben hier

zu gebén, weshalb ich mir die Publikation dieses detailierten paláontologischen

Teiles für die Monographie des ganzen Börzsönyer Gebirges vorbehalte, wáhrend

ich mich in dem stratigraphischen Teil dieser Arbeit auf die Aufführmig der wich-

tigsten Formen beschranke, die für die Altersbestimmung entscheidend sind.

Zuvor aber sollen hier noch drei neue, háufiger vorkommende Formen, und zwar

eine Brachiopode, eine Muschel und ein Fischotolith kurz beschrieben werden.

* Herr Universitáts-Professor Dr. Béla Mauritz war so frcundlich, dicsi's tuffigc

Matériái zu untersuchen, wofür er auch auf diesem Wcgo meineu aufrichtigen Dauk ent-

gegennchmcn wollte. Die Provenienz desselbii koiintc leider nicht genau festgestelit

werden.
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Tercbratula kenienczeiensis nov. sp.

- Tafel II, Fig. la^d. -

Merne zu dioser Art geliörigeii Formeii sind von lünglich fünfeckiger Gestalt.

Ihre Dicke ist geringer als ihre Breite (in dieser Dimension betrágt der Unterschied

nahezu 7 mm), demgemiilj sind dieselben ziemlich ihch, was übrigens der Unter-

schied z-\vischen Breite und Dicke beweist mid wek-hcr Unterschied mit dem Altér

mid der GröBe zmiimnit ; so betrágt bei nieinen gröBten Formen der Unterschied

zwischen diesen beiden Dimensionen 10—12 mm, wáhrend derselbe bei den klein-

sten 4—5 mm ist. Der schmale schlanke Schnabel krümmt sich stark nach rück-

wárts mid bildet bei mehreren Formen mit dem Eückenteil fást einen rechten

Winkel. Mit der Schlankheit des Schnabels hángt es zusammen, daB auch die

Deltidiumöffnmig kleiner mid die lippenförmige Hinabziehmig ihres miteren

Randes kauni oder überhaupt gar nicht vorhanden ist.

In der Mitte der groBen Klappe sieht man eine bis an den Wirbel sich er-

streckende Falté, welcher eine bis au die Mitte der kleinen Klappe sich erstreckende

Furche entspricht, die von zwei Seiten von je einer breiten, fiacheren Falté umgürtet

wird. Diese Faltén sind an der oberenHálfte der Klappe stark abgeflaut imd diesen

entspricht wieder auf der groBen Klappe je eine, bis auf die oberen zwei Drittel

der Klappe sich erstreckende breite Furche, in derén Folge sich die Zuwachslinien

der groBen Klappe in schöner fiacher Bogenform hinziehen.

Den inneren Bau dieser T e r e b r a t u 1 a Art konnte ich bisher nur an

einer kleinen Klappe beobachten, aber auch bei dieser war nur der obere Teil,

die SchloBplatte und der Eindruck der SchheBmuskel zu sehen, ferner die SchloB-

fortsatze, die miter einem Winkel von zirka60° divergieren. Diese Formen stehen

der Art Terebmtula styriaca von DregerI am náchsten, weichen jedoch auch

von dieser in mehrfacher Hinsicht ab.

Die Dimensionen meiner Formen sind folgende:

1. Exemplar: Lange 27-7 mm, Breite 21*4 mm, Dicke 13-2 mm
2. « « 24-9 « « 21-9 « « 11-9 «

3. « « 24-1 « « 22-3 « « 10-3 «

4. <( « 26-1 « « 18-7 « « 13-2 «

5. « « 24-6 « « 19-9 « « 14-0 «

6. « « 21-8 « « 17-3 « « 10-4 «

7. « « 22-3 « « 19-0 « « 8-9 «

B. « « 22*7 « « 16-0 « « 11'2 «

9. « « 14-8 « « 10-9 « « 6-9 «

Die Dimensionen der TerehaMa slyriaca v( n Dreger sind seincn eigenen

Mitteihmgen zufolge : L. = 34 mm, B. = 24 mm. D. =-- 22 mm .
Es g(ht auch aus

1 Dr. JrLirs Drkger: Die tcitiarcn Erachiopcdcn dis "Wiciior Bcckens. Bcitrage

zur Paláontologie öíjtcrifirli-l'ii,i.'anis und des üricntH. VII. Bd. Wien, 1889. p. 187-188

u. Taf. VII. Fig. 1-G.
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deiii Vergleiche dieser Dimensionen hervor, daB meine Formon von jenen der

T. styriaca von Dreger schon in den AiismaBen abweichen, indeni die Fornien

Dregers nahezu ebenso breit wie dick sind, walirend bei nieinen Furnien die Dicke

bedeutend geringer ist luid diese so gegenüber den DREOERSchen Formen auch

bedeutend fiacher sind. Auffallend ist íerner bei den Formen von Dreger der

dickere Schnabel und die gut walirnehnibare lippenartige Ilinabziehung des un-

teren Kandos der Deltidiumöffnung, die bei meinen Fornien kauni vorhanden

ist. Ferner setzt sich bei der ÜREGERSchen Art die spitzigere Winkel bildende

zickzackartige Form der Zuwachslinien fórt, welche Eigenschaft bei der T. styriaca

von Dreger mit den schmáleren mid hervorragenderen Faltén im Zusammenhang
steht; auBerdem konvergieren die Schloljfortsátze bei der Art Dregers miter

einem kleineren Winkel, wáhrend sie bei meinen Arten mehr divergieren ; avif

welche "Weise sie sich jedoch wieder schlieBen, láBt sich wegen ihrer etwas mangel-

haften Beschaffenheit nicht bem'teilen.

Mit Kücksicht darauf, daB meine Formen von bedeutend flacherer Gestalt

sind, als jené der TerehratuJa styriaca von Dreger, daB sie ferner schmáler sind,

einen schlankeren Schnabel habén, mit einer kaum sichtbaren lippenartigen

Hinabziehung der Deltidiumöffnmig an dem ausgedehnten Schnabel, im Hinblick

ferner auf die Breite der Faltén und in Verbindmig damit auf die beim SchloB-

fortsatz wahrnehmbaren Unterschiede, ist die Aufstellung einer neuen Art be-

griindet, die ich nach ihrem Fundort Kemencze im Honter Komitate Terehratula

kemenczeiensis benenn e

.

Wáhrend Dreger die T. styriaca aus den mergeligen Schichten im

Lithothamnium Kalkstein (nach Dreger Nulliporenkalkstein) von Höflein

bei Eisenstadt in Gesellschaft von Pecten latissimus, Spondylus crassicosta, Clype-

aster intermedius mid anderen, das Niveau kennzeichnenden Petrefakten aufführt,

kommen meine Formen (zirka 20 Exemplare) in den tuffigen, kalkigen und sandi-

gen Schichten des Kemenczeer Gombliegy vor. In Gesellschaft von Pecten (Pecten)

revolutus ]\fiCHT. und anderen Formen obermediterranen Charakters konunen

aber nahe zu diesem Fundort ein den kaikig mergeligen, gleichfalls Lithotham-

nium Schichten auch die von Dreger aufgefiüirten Arten vor. Ein dieser Art

álinliches groBes Klappenfragment habé ich auch noch in dem Matériái des oberen

Mediterrán im Honter Hohlweggraben in der Gesellschaft von Terehratida cfr.

Hörnesi Suess, T. sinuosa Br. und anderen Brachiopoden gefimden, von welchen

dasselbe abweicht und ganz so aussieht, als ob es das Fragment einer Terehratula

kemenczeiensis nov. sp. wáre, weshalb ich dasselbe vorláufig mit einem Fragezeichen

versehe.

Arca (Anadara) hoiiticnsis nov. sp.

- Tafel II. Fig. 2a -d. -

Die lángHche Form ist am vorderen Teil schmal, abgerundet, hinten breit,

abgeschnitten, der vordere Eand ungefáhr einhalbmal lánger als der rückwártige,

weil der SchloBrand und Ventralrand in einem starken Winkel gegeneinander

geneigt sind. Die Form ist im rückwártigen ersten Drittel am erhabensten. Die-
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selbe ist mit 30 Eippen géziért. Der ein wenig hervorragende Wirbel ist stark

gegen den Vorderraud verschoben, indeni er sich von der ]\Iitte des SchloB-

randes bis zum vorderen Viertel erstreckt. Dic drcieckfíhinige Area ist schmal

und mit 7 bis 8 stumpfe Winkel ])ildenden mid unter einander parallel verlaiifen-

den Furchen gesehmückt. Die Dimensionen sind : Lángé = 20*8 nmi, Breite =
114 mm, Dike = 6"3 nmi.

Diese Arcaart steht zwischen der Arca (Anadam) díluvii Lam. und der

Arca (Anadam) turonica DuJ. und vereinigt derén Eig»*narten insoferne in sich,

da sie mit der abgeschnittenen Form ihrer ausgedehnten Vcntralseite der Turonica

náher steht, aber auch von dieser sich wesentlich dadurch untersdieidet, daía

der Yentralrand im Ganzén eine gerade Linie bildet, die mit dem SchloBrand

parallel láuft oder von dieseni ein wenig abweicht, wáhrend bei der Hontiensis

diese beiden Eánder unter einem starken Winkel gegen einander geneigt sind.

Eben deshalb ist der Ventralrand etwas geschweifter, als bei der Turonica,

demzufolge sind der abgerundete vordere und gerade abgeschnittene rückwár-

tige Rand bei der Turonica fást gleich láng, wáhrend bei der Hontiensis der vor-

dere Rand fást nur halb so láng ist, als der rückwártige. Ferner ist die Area der

Hontiensis schmáler, der Wirbel niedriger und auch die Verzierimg der Area

weicht von jener der Turonica insofern ab, als sie mit gewellten horizontalen

Furchen geschmückt ist ; auch sind um 5 Rippen weniger vorhanden.

Noch náher steht diese Areaart in gewissen Charakteren der Arca diluvii:

sie stimmt mit derselben in der Anzahl der Rippen (30) und in der Ausschmückung

der Area überein, weicht hingegen von ihrer Form insofern gánzlich ab, daB bei

der diluvii der Ventralrand vom vorderen Ende des SchloBrandes an stark ge-

schweift ist und der gröBte Höhendm'chmesser in die Mittelgegend falit, wáhrend

bei der Hontiensis der Ventralrand einen gegen den Vorderrand stark verflachenden

Bogén bildet, so daB der gröBte TTöhendurchmesser rückwárts hinter der Mittel-

linie liegt. Auch hinsichtlich der Lage des Wirbels unterschoidet sie sich, indem

letzterer bei der diluvii schon ein wenig gegen den Vorderrand verschoben ist

TUidsofast in der Mitte steht. In ilncr áuBeren Verzierung stinunen allé drei Arten

nahezu überein.

Nachdem diese Art in ihn-r üuBeren Gestalt vii'liin'hr drv Arca (Anadara)

turonica Duj. nahe steht, in ihren anderen Kennzeichen aljer der Arca (Anadara)

diluvii Lam, diese zwei Arten mithin in sich veri'inigt. und da ihre eigenartigen

Eigenschaften bei zirka 50 Exem])lar(n (allerdings ein wenig abgewetzten) die-

selben sind, beschreibe ich diese Art als neue Art und briiciinc dieselbe nach

ihrem Fundorte Hont Arca (Anadara) hontiensis.

y n 11 (1 (I r t : Si'hr liáiiíig in den gelblichen sandigen, obermediterranen

Schicldrii im St . .Inb.iiiii-Griilicii mid TTnhlweggrahon in flcr T'mgclumg des Dorfes

Hont.

Otolidiiis (Sciaení(l;iriini) l/íroiitlieyi dov. sp.

- Tafel II. Fík. 3a -c. -

Von dieser Art liegt derzeK iiui cin einziges Excmpl;ir vor. \velcli<s ein

ziemlich unversehrtf^' lingsseitiger (iehörstcin ist.
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Derselbe setzt sich vorn gegen das vorclere (craniale) Ende in einer sich

zuspitzenden, jedoch aiii auBersten Ende an der Spitze ein wenig abgestumpften

Bogenforni gegen den Ventralrand tort, wahrend er über deni ostialen Teil einen

stumpfen Winkel bildend, in den geraden Dorsalrand übergeht und dann, gegen

den caudalen Teil fást rechtwinklig sich fortsetzend, sich mit dem geraden rück-

wártigen Eand schheBt. Es ist eine in der Seitenansicht zienilich flache Form,

beidé Seiten schwach erhaljen, die aufiere Flache jedoch etwas gewölbter; an der

rückwártigen Seite ist über deni caiidalen Teil der Gehörfurche eine kleine Her-

vorragung zu beobachten, wahrend sich an der inneren Flache, an der Stelle der

Cauda, eine kleine Konkavitát bcfindct. Dio l!;ui(l<'iiifassung zeigt in der Seiten-

ansicht einen konkaven Bogén.

Die innere Seitenfláche unseres Gehürsteines ist glatt, der vordere (ostiale)

Teil der Gehörfurche (Sulcns acusiieus) ist brombeorförmig (monda) und ein

wenig vertieft, wahrend die fást rechtwinkelig gebrochene Cauda stark eingesenkt

st und sowohl der horizontale. wic auch der abwárts geneigte Teil nahezu gleich

láng ist.

Auf der áuBeren Seite ragt gegen das rückwartige (caudale) Ende ungefáhr

in einem Drittel der Lángsfonn, in der Mitte ein starker Höcker hervor, der sich

mit dem Dorsalrand zusamnienhangend, in zwei anderen, schwácheren Höckern

fortsetzt, wahrend gegen den Ventralrand staffelförmig zwei zusammenhángende

Höckerreihen folgen, wo die radialen Einschnitte der zweiten Eeihe neben dem

Eande die stárksten sind und auch gegen den Eand in einander übergehen, wah-

rend sie sich gegen das craniale Ende mit der glatten 01)erfláche der Höcker ver-

schmelzend gegen den Eand hinabsenken.

Dimensionen : Lángé = 7 m. Breite = 4'6 m, Dicke = 2 mm.

Naeh der Seitenansicht der Form steht miser Gehörstein der Art Otolithus

(Sciaenidarum) depressus Schubert^ sehr nahe. weicht jedoch in den anderen

Kennzeichen, namentlich in der Verziermig der hinteren Flache von ihr ab:

übrigens ist dieser Otolith Schuberts nur ein Fragment.

Unsere Art steht nach ihrer áuBeren Form auch der Form Otolithus (Sciae-

nidarum) aff. claybornensis von Kokex nahe, doch weicht sie in der Yerziermig

der Eückonfláche auch von dieser ab imd habé ich auch keine Form mehr

gefmiden, mit der sie übereinstimmen würde. lm HinbUcke darauf, daB sich

in der vaterlándischen Literatur mein verehrter Professor Lörenthey bisher

mit den Otolithen und gerade mit den Sciaenidaixvten bescháftigte, führe ich diese

Art ihm zu Ehren unter dem Namen Otolithus (Sciaenitarum) Lörektiiey nov.

s)). in die Literatm* ein.

F u n d o r t : In den gelblichen sandigen obermediterranen Schichten

des Honter Hohlweggrabens.

^ R. I. Schubert: Die Fischotolithen des österr.-ungar. Tertiárs I. die Sciaenidcn.

Sep. Abdr. aus d. Jahrbuch d. k. k. Geol. Reichsanstalt. Wien, 1901. Bd. 51. p. 311-312,

vind Taf, X, Fig. 19.
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Lainna (Odoiitaspis) contortideiis Ag.

1836 Lamna (Odontaspin) contortidens Ag. — L. Agassiz : Recherches siir les.

poissons fossiles. III. p. 294 t. 37 a Fig. 17-23.

1903 Lamna tarnóczensis, Koch. — A. KocH : Versteinerte Haifischzáhne von

Tarnócz. Földt. Közlöny XXXIII. k. p. 33. Taf. 1. Fig. 16.

Ehe ich mich mit der Bestimmung nieiner fossilen Fischzáhne l)escháftigte,

habé ich, wissend. daB die Forni der Záhiu' aiich innerhalb der einzehien Arten

geiiiálj ihrer Stelhing selu" veránderlich ist und jené der ersten ]ieihe anders geformt

sind, als die der rückwártigen Keihen, und auch die zu ein iind derselben Art, in die

erste imd zweite Eeihe usw. des Kieí'ers gehörigen Záhne imter einander verschie-

dene Fornien aufweisen, die vollstándig l)ezahnten Kiefer verseliiedener rezenter

Arten, jedoch vom Standpunkte dieser Art jené der Lamnas, einem Stúdium

imterzogen, um die Formveránderung der Záhne bezüghch ihrer Stelhmg. sowie

die eigentümhchen Artencharaktere, die auch trotz der sich aus der stellune-

•ergebenden Formveránderungen bestándig bleiben, festzustellen.^

Ich imtersuchte zu diesem Behufe den vollstándig bezahnten Kiefer der

rezenten Lamna cornuhica und erlangte dabei die Erfahrung, daB die Zálme

dieser Art vorn im Unterkiefer am schmálsten imd in den ersten vier Querreihen

auch am lángsten sind, wáhrend sie hinten immer kürzer und breiter werden

und sich sámmtlich nach rückwárts krünimen. Im Oberkiefer sind gleichfalls die

ersten Záhne am lángsten, doch sind dieselben gerader, als die entsprechenden

Záhne am Unterkiefer, blos die Spitzen krümmen sich; hinten bleiben diese ihre

Kennzeichen im wesentlichen dieselben, doch werden die Záhne stámmiger.

Bei den Záhnen des Oberkiefers ist der Bogén zwischen den zwei Ásten

des Zahnpolsters breiter und schlieBt einen stumpferen Winkel ein, wáhrend die

jenen entsprechenden Stiele des Zahnpolsters am Unterkiefer einen kleineren

Winkel einschlieBen.

Diese Formándermig ist alsó kein Kennzeichen íür die Art, sondern nur

die Stellung.

Ilingegen kann die Erhabenheit des auswárts stehenden fiacheren Teiles

des^Zahnkegels als Artenkennzeichen angenommen werden, weil diese innerhalb

einer Art ausnahmslos bei jedem Zahn nahezu permanent ist; hinsichtlich der

Stellung, GröBe und Gestalt wird doch bei jeder einzehien Art, auch wenn sie

einer anderen Form angehört, die nach auBen gerichtete Seite durcli dieselbe

Flachheit oder Erhabenheit charakterisiert.

Ein Artenkennzeichen bilden ferner bei den Lamnaarten — bei welchen

es vorhanden ist — die an den beiden Seiten des Zahnkegels hervorragenderen

Nebenkegelchen, die Kanneherung der Spitze des Zahnkegels usw., die Form

^ Für das Stúdium der Fischzáhne stalte ich auch an dicsér StcUc den Hcrrcn Hofrat

Dr. G. Entz, Universitátsprofessor und Direktor des Zoologischen Institutes der Univer-

.sitát, und Dr. L. Méhelv Direktor-Kustos des National-Museums meincn verbindlichsten

Dank ab für die freundlichc Übcrlassung des in den Museen befindlichcn rezenten Mate-

rials zu gcdachtem Zwecke.
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des Zalinkop;els jrdocli. sowie (lessen Neifíung, fragezeichent'örniige Krüniiiiung.

gewisse Veiaiuleningen des Zahnpolsters usw. sind keine Artenkennzeiclien.

Auf dieser Grundlage ist es klar geworden, daü die Lamna tarnóczensis

eigentlich nichts aiideres ist, als eiii Zahu t'iner Jjamna (Odontasins) contortidens

Ag. im rückwartigea Kiefer, mit welcher auchsclion ilir Autor eine Áhnlichkeit zu-

folge der Form und Neigung des Zahnkegels gefunden hat ; diese Ánderung hángt

blos von der Stellung ab, der Zahnkegel verkürzt sich, verbreitert sich untén

und natürlich verkürzen und verdicken sich auch die seitwártigen Zahnkegelchen.

Dies vor Augen haltend, záhle ich die Lamnazáhne aus deni sandigen

Matériái des Honter Hohlweggrabens und aus den am Beginne der <(Honter

Schluchb) befindlichen Schotterschichten, sowie auch jené von Keniencze zur Art

Lamna (Odontaspis) contortidens Ag., weil ich die unter ihnen bestehenden Unter-

schiede bloB für Stellungskennzeiehen halté.

l 'nteriuediterrane Bildiiiufeii.

Dieselben sind westsüdwestlich von Nagy-Oroszi an niehrert'ii Orten in

Form bláulichgelber, sandigtoniger Schichten mit Pflanzenabdrücken aufgeschlos-

sen
;
gegen Westen kommen dann hierauf auch schotterige Schichten vor. Hie

und da bezeiclmen auch sogar in der Ackererde einzelne, auf den petrefakten-

háltigen mitermediterranen Anomien Sandstein hinweisende Stücke die Níihe

dieser Schichten zur Oberfláche. Indessen will ich niich bei diesem Anlasse mit

diesen untermediterranen Schichten nicht bescháftigen, nachdem ich in das

Detailstudium derselben nicht eingegangen bin. Im allgemeinen fallen dieselben

sanft westsüdwestlich unter die Andesitberge ein.

Die aiiteandesitischen oberen ]\Iediterraii-l?ildiingeii.

Diese Bildungen kommen in gröBerer Ausdehnung am nordwestlichen

Eande des Börzsönj^er Gebirges vor. Dies sind die «Grés á lignite» von Beudant,

der «marine Sand und Sandsteim der österreichischen Geologen und Szabós und

anderer Autoren «Anomier Sand». Dieselben kommen vor in Form muskovi-

tisch-feinglimmeriger, bláulichgrauer, toniger, stellenweise sandiger Mérgei und

hárterer Sandsteine, über diesen sodann in den obersten Schichtenreihen als

gröbere, quarzschotterige Sande und grobe Konglomerate und so dürfen wir uns

nicht wimdern, daB man diese Bildungen nach ihrem petrographischen ÁuBe-

ren für Anomien Sande des Untermediterrans gehalten hat, welcher Umstand

noch durch jené irrige Annahme imterstützt wird, daB man die Zeit des Haupt-

ausbruches des Andesites an das Ende des Untermediterrans verlegte und diese

Sedimente sich doch im Liegenden des Andesites befinden.

Gaál^^ war der erste, der zur Zeit des Bauea der Vácz—Drégelypalánker

Bahn in dem bei Borsos—Berinke aufgeschlossenen <(glimmrigen, hie und da

tonigen, gélben Sand» folgende JMolluskenfauna gesamraelt und in eine Parallelé

mit den áhnlichen Schichten der «Honter Schlucht» gebracht hat: Turbo STp., Ringi-

cula huccinea Derh.. Pleurotoma sp., Turitella hicarinata Eichw., TurifeUa turris
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Bast., Buccinum sp., Aporrhais pes felecani Phil., Dentcüiuni vintabüh Doderl.,

Venus cincta Eichw., Venus sp. (islandieoides?) Lam., Glycimeris (Panopea)

Menardi Desh., Teliina 'planafn Lam., Teliina compressa? Brocc, Pholadomya

sp., Cytherea sp., Pecten Leythajanus Partsch, Cardita scalaris Sow., Cardita

crassicosta Lam., Tapes (vetula?) Bast.

Indessen sind seine Beobachtnngen ungeachtet gcblieben, weil er in

Fig. 4. Partié des Hontcr Kisses

Oi Bláulicher, toniger, Tellinen fiihrcnrlcr

glinimorigcr Mérgei

f/j Tiiffiger Mérgei

03 Bláuliehgrauer glinniuriger Korallen-

saiidstein.

b Sandiger Quar/>:chottcr. Obeies Mediterrán unmittelbares Liegeiide der Andesite.

c Jungeres Anschwemmungsmaterial : sandiger Andesitfchotter.

Phot. Aufnahinc von Br. St. AndreAnszky iun.

Aiiteandesitische obtrmcditerrane Schichtcn

mit deni Aussehen von oberniediterranem

Sehlier.

st_'iiici- l'"aiiij;i iiii'lii'crc solclici' Fdnncii aiitziililt . (lic sicli iiiicli iiii 1 ntciiiK ditvn'an

fiudcH, so dili.) mail sulcliciaii dic íiu' das obere Mediterrán cliai'akleristist'hen

violleiflit tr rein zufalJige gehalten lial. Es ist niir jedooh ini Laul'c nieiner

wiederliolten, sorgíaltigen Sannnelarbeiten gelungen, von niebreren Punkten der

Honter Umgebung eine reiche Fauna zusanunenzubringen, wclclie in einer jeden

Zweifel ausschlieíienden Weise die Zugehörigkeit dicsér Scdiiclili'n zinii olieren ]\redi-

terran beweist und auf diese \^'eise auch die Zeit der Ilauptau.'íljri'u'he des Andcsites
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festsetzt. Meine SiUiiinelin'bi'itcn liahe it-li hauti;^ mid nii viek'ii Ui'teii fortgesetzt,

su iu deii unter der tifig-niergligen Bank der «J lonter Schlucht)> liegendeii lilaulichen

feinglimmerigen, tonigen, stelltnweise sandigen, mergligen Natica- und Tellina-

scliichteii ; dann in den ober dieser tut'fig-mergligt n Bank befindlichtn gelljlich-

grauen, sandigen, stellenweise mit harten sandsteinigen Korallenschichten

;

ferner in den über diesen, am Anfange der «Honter Schlucht» befindlichen schot-

terigsandigen Perna Schichten im Liegenden der Andesite. An diesen Fund-

orten können im allgenieinen nur ziendich schlecht erhaltene Petrefakten gesam-

melt werden, dagegen gelang es niir aus den áhnlichen glimmerigen, lockeren,

graugelblichen imd weiter untén bláulichen, tonigen Schichten im St. Joharmi-

Graben Sowie im Honttr Hohlweggraben schon eine ganz gut erhaltene, schöne

Fauna zu sannneln. So sammelte ich in den Schichten unter der bláulichen, glim-

merigen, mergligen, tonigen, sandig-tuffig-mergligen Bank der «Honter Sclilucht)>

folgende Formen : Crisfellaria Cassis d'Orb., RobwZina cu//caia d'Orb. und andere

Foraminiferen, Spougiennadehi, ^ KoraUen, Bnjozoen, Chlaniijs (Hinnites) Brussoni

De Ser var. taurúiensis Sacc, Lucina (Codokia) leonina Bárt., Teliina sp.,

Solcnomya sp.?, Natica helicina Brocc, Tunitella sp. Ficula condita Brong.,

Nassa Hoernesi May. S])., Xassa sonistriata Brocc, Ancillaría tjlandiformis La.m.,

Conus (Cotiospirus) Dujardini var. taiuostriolaia Socc, Fisch-Otolitlieyi. In den

ülíer diesen Schichten befindlichen gelblichgrauen, sandigen, stellenweise sand-

steinartigen Schichten konunen nachstehende, gleichfalls ziemlich schlecht er-

haltene Formen vor

:

Foraminiferen, Syongiennadeln, Korallen, FlaheUuni sp., Schi-

zasier eurynoius Ag.,^ Pecten sp., Léda clavafa Calcara, Lcda nitida Brocc,

Cardita scalaris Sow., Lucina (Linga) coluvibella Lam., Tellina (Macomopsis)

elliptica Br., Tellina oibiagensis? Horn. Syndesmya apelina Een., Macira (Spi-

sella) si)truncata Da Costa, Naiica helicina'7 Brocc, Turitella sp., Ficula condita

Broxg., Buccinum sp., Clavatula semimarginata Lam., Conus cfr. extensus Partsch ?

Weit besser erhaltene Formen kommen in den gelblichen, glimmerigen,

lockeren, sandigen Schichten im St. Johann-Graloen in Hont vor, imd zwar :

Foraminiferen, Spongiennadeln, Bohrscímiinime, KoraUen, Fchinodermen-Sta-

cheln, Bryozoen, Mühlfeldtiu truncata var. oblifa ]Micht. sp., Nucula nucleus

LiNN., Cardita sp. ind., Cardita scalaris Sow., Lucina (Linga) columbella Lam.,

Calliostoma (Anipullotrochus) cingulatus Br.'?, Trochus sp. ind., Natica mille-

punctata Lam. var. miopunctatissinia Sacc, Natica (Naiicina) catena Da Costa

var. cyclostomoides Sacc mid mit Übergangsf(jrmen von Natica (Naticina) catena

Da Costa var. variáns Duj.. Clathroscala (Hrndacirsa) prolanceolata Sacc, Turri-

tella turris Bast. var. taurolaevis Socc, Menestho niiohuniboldtii Sacc var. tauri-

nensis Sacc, Ancillaria glandiformis Lam., Fisch-Otolischen.

^ Herr Universitátsprofci-sor Dr. Emerich v. LÖRENTHEy,der gegcnwártis; die miozáncn

Schwárame studiert, war so freundlich die Schwámmc behuis Bearbeitung zu übernchmen

* Sámtliche Echinodernicn hat Herr Universitatsadjunkt, Dr. Elemér Vadász

in seiner, in Druck befindlichen Monographie cÜber die Stachelháuter des Mediterrans von

Ungarn» (in ungar. Sparche) bearbeitet. Für die freundliche Überlas.sung der Mitteilung

der Arten wolle er auch an dieser Stello meiiicn aufrieiitigcn Dank entgegennehmen.

Földtani Közlöny. XLV köt. 1915. 6
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Das reichstt' und schönste Matériái aber koiiuut in ilcni Honter Hohlweg-

graben vor, welches jenem des St. Johíum-Grabens ahnlit-h ist. und zwar in den

folgenden wichtigeren Fimen

:

F o r a m i n i f e r e n : Nodosaria s\)., Denialina elegáns d'ürb., Margi-

nulina hirsuta d'Oiíb.. Cnstdlaria s})., Crislelhtria cassis d'Orb.. RohuJina oioniafa

d'Orb. usw.

C oe 1 n t e r a t e n : SíJongiennadeln (Kieseinadéin) , Bohrungsabdrücke

von Bohyscliicammen, Komlíen (Carijophyllia sp. Conotrochus sp.) usw.

E c h i n o d e r m a t e n : Slaclicbi von Cidaris S]^.. Centrostephanus ca-

lariensis Cott. sp.. Schizaster calceolus Laub.

M 1 1 u s k i d e n : Bryozoen in e i n e r A n z a h i \ u n in e li-

reren Arten, Crcmia (Ancisfocrania) ahnormis Defr., Tcrebralula cfr. lloer-

nesi SuESS, Terehrahda sinuosa? Br., Fragmente von Terebrahda kemenczeiensis

nov. sp.?, Terehratula (Lyothyrina) rovasendiana Segx. var. longostricta Sacc,

Terebratidina capidserpenfis var. granosa Ponzi.. MühlfeJdfia truncata var. oblüa

J\IicH. sp.

Moll US ken: Pectot (Pecten) revohifus Micnx., Amussium (Pseudo-

amussium) corneum Sow., var. denudata Eeuss., Chlamys tauroperstriata Sacc,

CJdamys (Aequipecten) sp., Chlands (Aequipecten) Malvmae Dub. var. acidi-

costidata Sacc, Chlamys (Hinnifes) Brussonii De Serr. var. taurinensis Sacc,

Dimya fragilis Koen. var. mioplioeenica Sacc, Ano^nia sp., Anomia epliippium

L. var. orbicidata Br., Anomia ephippium L. var. rugulososfriafa Br. und Brn..

Monia striataB'R., Ostrea sp. juv., Nucula nucleus Linn., Arca (Barbatia) barhata

L., Arca (Anadara) hontiensis nov. sp., Limopsis aurita Br., Cardita sp. ind.,

Cardita scalaris Sow., Cardita (Glans) Oironi Mayek. Chama gryphina Lam.,

Chama gryphiodes var. austriaca Horn., Chama garmella De (trkg., Lucina (Linga)

columbella Lam., Cardium (Laevicardium) cyprium Brocc, Cardium (Discors)

discrepans Bast., Meretrix (Amiantis) islayidicoides Lam., Meretrix (CalUsfa)

pedemontana Lk. Ag., Tapes mhda? Bast., Teliina (Macomopsis) elliptica Br.,

Teliina sp., Gastrana? (fragilis) L.. Gastrana (Capsa) lacunosa Chemn., Macira

turonica ^Iayer., Macira (Spirida) subtruncaia, Da Costa. Fissurella (Glyphis)

italica Defr. var. reiiculina Risso, sp., Astralium (Bohna) granosa Bors. var.

miocenica Micht., Neritina (Puperita) picia var. azonaia Sacc, Capidus sp. ind.,

Natica (Naiicina) caiena Da Costa var. cyclostomoides Sacc und Übergangs-

formen von Natica (Naiicina) caiena Da Costa var. variáns Duj., Natica (Neve-

rita) josephinia Bisso var. priscodepressa Sacc, Scalaria (Clathrus) mioatavns

Sacc, Turiiella ( Archvnediella) bicarina Eich. var. conoligussica Sacc, Turitella

(Hausiaior) tricinatus Bors., Turitella (Zaria) subangulata Br. var. spirata Br.,

Turiiella turris Bast. var. taurolaevis Sacc, Turbonilla pseudocostellata Sacc,

Euliina (Subidaria) subulata Don., Cypraea sp. ind., Picula condita Brong.,

Übergangsformen zwischen Bnccinum (Tritia) tousura Hilb. und Buecinum

(Tritia) coliarc Hilb.. Ancillaria glandiformis Lam., Conus (Chelyconus) sp.

ind., Ringicula (Bingiculella) auriculaia var. buccinea Bron.

Arthropoda: Balanus sp.

V e r t e 1) r a t c n : Fisclizáhnc und Oiolithen. Lainna (Odontaspis) contor-
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iidens Xg. {Tiiúm), OtoUthus (Sciaeiuí) coinijactus tíciivB., Otoliflius (Scianiidarum)

Lrcntheiji ikiv. sp., üfoJitlius (Smaris) cfr. elegáns Proch.. OtoUthus (Gadus)

étlegmi-s Kok., Otolitlms (Bercidarum) auMrioous Kok., OtoUthus (Bercidarum)

'pidclicr Proch., Otoliflius (Beryciddruui) niediterrancus Kok.. OtoUthus (Bcry-

cidarum) splendidus Proch.

Encllich habé ich aus den oborliall) der Sohichten l)efindlichen schotterigen

sandigen Sohichten, in den ani Beginne der «Honter Schhicht», ini Liegenden

des Andesites befindlichen quarzschotterigen. konglorneratischen, sandigen

Sohichten, das nachstehend aufgeführte, auf das obeie Mediterrán hinweisende

kleine fraginentarische Matériái gesanniielt

:

Perna maxillata var. Soldanii Desh. (in sehr groljei- .Mi-nge = Pernabank),

Chlamys tauroperstriata Sacc, Chlamys ( Aequipecten) multiscabrellus Sacc,

Chlamys (Hinnites) Brussonii De Serr. var. taurinensis Sacc, Spondylus

o-assicosta Lam., Anomia sp. — Fragmente, Ostrea sp. — Frag})iente, Ostrea

(Alectryania) plicatula Gmel. var. germanitala De Greg., Balanus sp. —
Fragmente, Lamna (Odontaspis) contoHidens Ag. und andere schleeht erhaltene

Fragmente.

Vergleicht man nmi die von verschiedenen Fimdorten angeführten Formen

dieser Fauna miteinander, so gelangt man zu dem interessanten Eesultat, daB

sich sehr viele gemeinschafthche Formen in derselben befinden, was nicht anders

erklárt werden kann, als wenn man annimmt, da6 man es hier mit einer, in ein

und demselben Meere unter verschiedenen Verháltnissen lebenden Tierwelt zu

tun hat. So kommen in den tieferen tonigen,mergHgen Sohichten die Arten Natica

und Telhna massenhaft vor, in den darüber befindlichen Sandsteinen dagegen die

Korallen, wáhrend sich in den lockeren, sandigen Sohichten die Arca, Nuoula,

Pecten, Terebratula usw., und in den grobschotterigen Stellen die Perna, Ostrea,

Balanus, Anomien usw. angesiedelt habén.

Prüft man aber die einzelnen Formen der auígeí'ührten Fauna nach ihrem

stratigraphischen Werte, so sieht man, dafi es unter ihnen mehrere solcher Arten

gibt, die auoh bereits im tieferen Mediterrán vorhanden sind, doch gibt es

keine einzige, die nur für dieses charakteristisch wáre, vielmehr sind dies solohe

Formen, die auoh aus dem unteren Mediterrán in das obere übergehen, ja man
kann sagen. da6 es ausnahmslos solche sind. die in den unteren Sohichten des

•oberen Mediterrán, wie in den Grmider, Ladener, usw. Scliiohten lieimisoh sind

und sogar auch im «Elveziano» des italienischen Obermediterran sámtlich als die

háufigsten Formen vorkommen. Hier am Rande des Börzsönyer Gebirges könneu

wir die Honter Fauna mit der reiohen Fauna des Szober oberen Mediterrans ver-

gleichen, in welcher die Muschehi mid Schnecken der Honter Famia sámtlich

vorhanden sind. wobei aber auoh die petrographisohe Áhnliohkeit des die Fauna

einschlieBenden Materials in Betracht kommt, insofern auoh in Szol) jené lockeren,

gelblichen Sande in bláiüiohe, tonigere Sohichten übergehen und auoh diese keinen

Andesitschutt enthalten.

Dieses, die Honter Famia einschliefiende Gestein ist in seinen iiuBeren

Eigenschaften der sogenannten öSchliew-Bildung sehr áhnlioh, welche die-öster-

reiohischen Geologen als oberstes Niveau des unteren Mediterrán annahmen.

6*
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Die typischesten Fonneii (lfi<>Sclilit'i»-Fauna. die 1{. Hoernes ^ aus dem «()ttiiaiiger

Sclxlier» beschreibt, wie l\'cten dcnudatus, Solcnoniya Doderlcini, Léda subftXKjis,

Tellina oltnamjensis, Schizaster Laubci. Brissopsis o1i)i(in(iensis usw. íVhleii jedoch

in luiserer Fauna entweder ganzlicli, oder sie koinmen nur selír sclteii als schlcdit

erhaltene, nicht sicher bestinniib'are Zwergfornien vor mid sind nur solche

genieinschaftliche Foruien háufig, die auch aus deni ol)eren ^íediterran be-

kannt sind.

A u í ( f r u n d d e s s e n k a n n ni a n ni i t h i n d i e s e H o n-

t e r S c h i c h t c n n i c h t z u ni e i g e n t 1 i c h c n u n t e r m e d i t e r-

r a n e n S c li 1 i e r z ii h 1 e n, s o n d e r n ni a n ni u B dieselben
n u r als S e h i c h t e n ni i t s c h 1 i e r a r t i g e iii A u s s e h e n, s c h o n

a u f (Ír u n d i li r e r F a u n a , 1) e s t i ni ni t in d a s o b e r e i\I e d i-

t e r r a n v e r s e t z e n.

Doch steht auch dies nicht ini Gegensatz zu den in den benachbarten Ge-

bieten gemachten Beobachtungen. Schon Noszky,^ der die Mátra und den Cserhát

studiert, schreibt, daB wir in der Zagyvabucht imd anderen Orten «die Grenze

zwischen deni Schlier und den oberen Mediterranschichten nicht so genau ziehen

können wie im Wiener Becken, wo das obere Mediterrán über die Bildimgen des

unteren ^lediterran transgrediert.» Hier zieht sich im Gegenteil das ^íeer zurück. und

«dieses stufenweise Zm'ückziehen zeigt sich auch in der Veránderung der Fauna

;

der scheinbare noch schlierartige Mérgei enthált bereits bestimmt obermediterrane

Formen.» «Es übergreifen daher die schlierartigen ]\fergell)ildungen als Bildungen,.

die entfernter vom Ufer ununterbrochen entstanden sind, auch noch in das obere

Mediterrán .»

Übrigens hat auch Hantken ^ vor nahe an O Jahren, als er den «Ipolyságer

Tegel», die Fortsetzung jenes Honter bláulichgrauen oberinediterranen Tonmergels

mit schlierartigem Aussehen untersuchte, hinsichtlich seiner Foraminiferen er-

klárt, daB dieser ganz mit deni Badener Ton. «in engem Zusammenhang mit der

Nulliporen- oder der sogenannten Leithakalkbildung steht». 8o fand auch er in

der oberen Abteilung dieses Tegels Nulliporen und solche Foraminiferen, die in

der Nulliporakalkformation heimisch sind, wie Am])histegina und Heterostegina».

Übrigens koninit Leithakalk auch in dem zu Ipolyság nahe gelegenen Ke-

mencze vor und hiebei zog er auf Grund seiner richtigen Beobachtumgen jené

nicht ganz entsiirechende stratigraphische SchluBfolgerung — zufolge jenes

im allgemeinen angenommenen Standpunktes, nach welchem die Zeit der

Andesitausbrüche an den Grenzpunkt des unteren und oberen Mediterrans ver-

setzt wird — daB diese Schichten in das untere Mediterrán gehören ; denn wáhrend

die Kemenczeer «Nullipürenschichten reichlich Trachiteinschlüsse enthalten

' Dr. R. Hoernes: Die Fauna des Schliers von Ottnang. (Sep. Ahdr. aus d. Jahr-

l)uchc der k. k. Geol. Reichsanstalt. XXV. Bd. Wien, 187.)

* EuGEN NoszKY : Die geologischen Vorhaltiiisse des Salgótaijánci' KdlilenL'clúetes.

(iedenkbuch von KocH. Budapest, 1912 p. 77 (ungar.).

* M. Hantken: Az ipolysági táiyog mikroszkópi fauiuija (.MaL'yarhoiii Földtani

Társulat Munkálatai. III. k. Pest, lH(i7. p. Sfi- 80). unL'ariscli.
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und selbst mit Trachytkuuglomeratschichten wodisellagern, ist iui Ijiolyságor

Tegel keiiie Sjjur vpu Trachyteinschlüssen zu fiiiden und uuiÍj man denst'lben

infolgedessen für álter haltén, als die eigentliclit' Lcitliakalk- oder Nullii)oroii-

kalkforniation». In der chronologischen Keilu'nfolge ist or auch altér, hinsichtlieh

seines Alters aber nicht, weil aueh die im Liegenden der hier behandelten Andesite

bofindlichen schotterigen, sandigen, tonigniergligen Schichten mit schlierartigeiu

Ausselien auf Grund ihrer Faima mediterránén Alters sind und so die Zeit der

Ausbrüche weiter hinauf und l)ostimmt bereits in das obere Mediterrán ver-

schieben.

Andesite und Tiiffe.

Der Ausbruch der Andesite dürfte in rascher Aufeinanderfolge im ganzen

Gebirge vor sieh gegangen sein, wie dies bezüglich der benachbarten Gebiete

auch in neuerer Zeit schon festgestellt wurde.^ Diese rasche Aufeinanderfolge

des Ausbruches bezieht sieh jedoch bloB auf die Hauptmasse oder auf jené erstarr-

ten yulkanisehen j\Iaterialien, die auch gegenwártig gebirgsbildend auftreten.

Der Ausbruch desselben ist auch nicht wáhrend eines Menschenalters, sondern

wáhrend einer solchen geologischen Zeiteinheit vor sieh gegangen. in welcher

keine wesentlicheren Kaumveránderungen geschehen sind. Dies schlieBt indessen

nicht aus. daB vor dieser Zeit auf diesem oder den benachbarten Gebieten nicht

kleinere vulkanische Ereignesse stattgefunden hátten ; kennen wir dieselben

ja doch auch bezüglich der entfernteren Gegend schon voni Eozán angefangen,

ohne etwas von derén Ursprung zu wissen.

ScHAFARZiK ^ erwálint ein im Verczeer Katalintale beobachtetes Andesit-

material, doch konnte dieses auch von einem anderen Orte, von anderen Aus-

brüchen herstammen. In dieser meiner Annahme war es gerade Dr. Franz Scha-

FARZiK selbst, mein verehrter gewesener Professor, der so freundlich war, an-

láBlich einer privátén Besprechung, als ich ihn — den gründlichsten Kenner der

vulkanischen Gegend bei Vácz — aufsuchte um ihn in dieser Sache um seinen

Eat zu bitten. mich in derselben zu bestárken.

Bei dem jetzigen Anlasse ist es jedoch nicht mein Zweck. mich mit diesen

eruptiven Materialien, derén petrographischer Bescliaffenheit unfl ihren verschie-

denen Typen usw. zu beseháftigen. da dies einerseits nicht in den Kahmen dieser

Abhandlung eingeschlossen ist. andererseits aber erst die sjjáteren Untersuchun-

gen berufensein werden. ülier (lic sieh hierauf beziehenden einzelnen interessanten

Probleme Aufschlurí zu gebén.

Die postandcsitsehen ol)eren Medilcrranl)ildun(|en.

Gleichwie die anteandesitschen oberen ]\Iediterranl)il(lungen am ()stliclu'n

und nordöstliclicn Eandc unseres Gebirges sehr ausgebreitet sind. so nehmen

^ HuGO Böckh: Die geol. Vcrháltnisse der Unipcbung von Nagymaros (Jahrluicli

der k. iing. Geolog. Reiehsanstalt. XIII. Bd. Budapest, 1899-1902, p. 42).

2 Dr. Fraxz .ScHAFARZiK : Die Umgebung von Buda))est und Szent-Endre. Kartener-

láuterung. Herausgegebcn von der k. ung. Geol. Rcichsanstalt. Budajjest, 1904 p. 57.
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aucli (lie pustandesitisclieii oberen Mediterranbikhuigen ein giuljes Gebiet ain nord-

westlichen mid westlichen Eande dieses CTebirges in Forni ^von sandigtuffigen,

kalkigmergligen und festen Leithakalkbánken ein. Ani schünsteii sind dieselben

als vulkanische Anhaufungen am Gombhegy in Kemencze entwickelt ; überall

bilden natürlicli die vulkanischen Materialien die Basis dieser Bildmigen.

Diese sedimentáren Bildmigen bilden keine besondere Schichtenreihe,

sondern es sind dies stellenweise veránderliche gradatim ineinander übergebende

Bildmigen. So findet man z. B. an einer Stelle auf dem Gombhegy in Kemencze

in der Kalvarienbergpartie oberhalb des Andesitkonglonierates, welclies aus

groben, fanst- und kopfgroBen Andesitschottern mit feinem tuffigen Bindematerial

besteht, Kiffbildmigen mit koralligen Litliothamnien-, Ostrea-, dann Perna-

bánken von 2—3 m Maclitigkeit, über diesen sodann feintuffige, sandige —
andesitsandige — Schichten, dann abermals Kalksteinbánke, die sich in horizon-

taler Biclitmig fortsetzend baki auskeilen, bald wieder verbreitern.

Gegen die sogen. Fehérhegyer Partié des Gombhegy werden die sandig-

tuffigen Schichten kalkiger und übergehen gradatim in die lockeren, kalkigmergligen

Schichten und bereits oberhalb des Andesitsteinbruches am Gombhegy lágert

Leithakalkstein auf dem Andesit. Wáhrend ferner am Kalvarienberg im

Andesitkonglomerat eine Eiffbildung vorkommt, findet man in dem Absdinitt

des Grabens, der auf die Fehérhegyer Seite zwischen dem Andesitsteinbruch

oder dem sogenannten eigentlichen Gombhegy mid der Kalvarienljergpartie

hinaufführt, von untén nach oben folgende Schichtenreihe: Andesitkonglomerat

mit feinem Tuffbindemittel und kleineren vmd gröBeren Andesitgerölten, dann

über denselben feinere, gramveiBe, dann gröbere sandige, gelblichgraue, petre-

faktenleere, tuffige Schichten die, kaikig werdend, sich in einen Lithothamnien,

Amphisteginen, Bryozoen führenden mergeligen, stellenweise an Petrefakten von

hárterer Zusammensetzimg reichen Schichtonkomplex fortsetzen.

Übrigens lassen sich dieso andesitháltigen Bildungen von verschiedmartigem

petrographischen Aussehcn scharf nicht recht unterscheiden, da es Bildungen

von gleichem petrographischen Wert sind, fást gleichzeitig entstanden imd

je verschiedene Meeresuferverháltnisse vertretende einheitliche Bildungen

reprásentieren.

Petrefakten komnien an den meisten Orten reichlich vor und bestrebte

ich micli anch, dieselben bei meinen háufigen Excursionen anszubeuten. Bei

diesem Anlasse muB ich, meinen verehrten Professoren, den Herren Dr. Axtox

Kocii und Dr. Emeiuch Lokenthey Professoren der Budapíster T iiiversitát,

aufrichtigen Dank sagend, des niich ehrenden Besiiches gedcidscii. mit dem sie

niich anláBlich meiner auswártigen Arbeiten auszeichnetcn. mir ínclilicbc Hat-

schláge ertciltcii und i'ibcrdics moinc Fanná diufb ibvc cifrigcn Aiitlcsungcii lierei-

cherten

.

Aus der Fauna führe icli iiaclistcbriid die wiclitigstfii l'"()nii(ii iiacb den

folgenden Schichten gesondert aul'

:

In den tuffigen Schichten kommen folgende wiclitigere Foniien vor:

Von Foramini ICreii finden wir die Hcfrrostefiina roslatd d'Orb. in

groBer i\íenge, wahriMid die Anijthistegina Hauerina d'Orb. nicht so haufig ist usw.



DIE SEDIMENTAREX BILDUXOEN VOM BüRZSONYER OEBIRG. 87

;
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Fig. 5. Detail der Pernabank von der Kalvarieuberg genanntcn Lehne des Gombhegy
bei Kemciicze.

Photogr. Aufnahme von Báron Stefan von Axdreánszky jun.

Von C oe 1 e n t e 1" a t e n kDininen Spongien (Kieselnadeln und Skelet-

teile) und KoraUen vor.

Von E c h i n o d e r m a t e n finden sich insbesondere háufig Cidaris

cf. zemmtys Sism. (Stacheln).

Von M o 1 1 u s k o i d e e n reprasentieren ziciiilicli hiiufige Formen : die
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Brijouzoen, wie Idmonea sp.. Hornéra sp., Hornéra Beussi Seguexza, Cellaria

ceraoides Sol. et Ek., Salicornaria farcininioides Johnét, Membranipora holostoma

Swood., Lepralia sp. usw. usw., von B r a c h i o p o d e n die Terehratula Kevien-

cziensis n. sp.

Unter ávn Md Ilus ken sind Muscheln vuihciTscliend u. z. : Pecfen

(Pecten) revolutus Micirr. (sehr haufig), Pecten (Flahellipecten) Besseri Andrz.,

Amnssium crisfatuni Brn.. CMamijH fansopersfriafa Socc. Chlavtys (Aequipectcn)

sp,, Chlamys (Aequipecten) niulfiscabrellns Sacc. (sehr hauí'ig), Chlamys (Macro-

chlamys) '£onr)iaJi DeSekr. var. sübííjpica Sacc, Spo)idnlus sp., Anomia eplnppium

L. var. orbicidata Br., Osirea sp.. Ostrea (Crassosfrea) crassissima Lk., Osfrea

(Alectryonia) píicatida var. gennanifala De Greg., Lucina (Dentüncina) horealis

L., Lucina (Dentilucina) miocenica ]\íicht., Meretrix (Calliste) j)ede)iionfti>i<i

(Lk. Ag.) usw., wáhrend Schnecken selten sind : Sr(d<(ri(i (Cíafhrus) inisdtcivus

var. miopaucicosfulata Sacc.

A r t h r o ]) o d e n : Balanus sp.

V e r t e b r a t G n : Fischzáhne.

Li den lockeren kalkig-mergligen Leithakalkschiehten konnnen vor:

F o r a m i n i f e r e n, und zwar: Müiolina tricarinata d'Orb.. Bilocidina

simplex d'Orb., Biloculina sp., Trilocidina mflafa d'Orb., Trüocidina sj)., Quinque-

loculina badenensis d'Orb., Qu. Bromiiana d'Orb., Qu. üngeriana d'Orb., Qu. sp.,

Textidaria sj). (niehrere verschied. Arten), T. Bronniana d'Orb. Globulina sp.,

Truncatulina lobatula d'Orb., Botulina Boaeana d'Orb. (in melireren Arten),

Amphistegina Hauerina d'Orb. (sehr haufig), dagegen Heterostegina costata d'Orb.

seltener usw.

.• C ce 1 e n t e r a t e n: Spongiennadeln (seltenj, Helutstraea Beussana Edw.
et Haime, Astrea sp. (haufig), Isis vielitensis Goldf, usw.

E c h i n o d e r m a t e n : Ophiuren-Glieáer. Cidaris melitenni Forbes, C.

(Cyathidaris) avenionensis Derm., Cidaris cfr. Zeamays Sism., Centrostephanus

calariense Cott. sp., C. Acraghii Lajnk., Arbacina sp., Scutella vindobonetisis Lbe.,

Clypeaster grandiflorus Bronx., Cl. Scillae Derm.. (7. Crassis Ag., Cl. excentricus

Vad., Cl. dannbicus Vad.. 67. crassicostatus Sism.. Cl. Inoigarirus Vad. var. dispar

Vad., Cl. Alnierai Lamb., CL angulatus Vad. Asterdid-Tiijeln usw.

M () 1 1 u s k o i d e e n : Die oben aufgeführten und andere Arten von Brvo-

zoen sehr haufig: von Brachio})oden konnnt vor Argiope Baranyense í\ÍATy ^^.

^í () 1 1 u s k e n : Pecten (Pecten) Josslingii Sow. var. expansior Sacc, Pecten

(Pecten) revolutus Micht., Pecten (Flabellipecfen) Besseri \smvA., Chlamys (Aequi-

pectcn) muUiscabrellus Sacc, CMainys (Manupecten) Ben.'isi Horn.. Cldaniys

(Macrochlamys) latissima Br., Cldamys (Macrochlantys) Tournali De Serr.

var. suptypica Sacc, Spondylus crassicosta Lam., Ostrea sp.. Ostrea (Alectryonia)

plicatula var. gernianitala De Greg., Cstrea (Crassostrea) crassissima Lk.. Modiola

sp., Modiola longa Brn., Lithodomus avitensis ^May., Arca (Anadara) turonica

Duj. — Steinkern, Pectunculus (Axinaea) bimaculata Poii.. Feefunculus (Axinaea)

óbtusata Partsch., Cardita sp., Lucina sp., hucina ( Ihultliicitid) niiocenica ]\Iicht.,

Lucina (Codokia) leonina Bast., Cardium (IMscors) discrepaus Bast.. Cardium

(Cerasiodernm) edule, Linn. : Venus (Ventricola) midtitanwlht Lk.. Meretrix



DIE ^EDIMENTAlíEN BILDUNGEN VOM üíiliZSÖNYEn GEBIRGE. 89

(Amianús) islondicoides Lk., Mercfrix (CaUisia) pcdciitoniitna Lk. Aü., PJiola-

doniijd H. Böcklii PÁv. Vajn.. Fissurella ((iJypJüs) itaJica Defr., Xenophora

Deshaycsi Micht., Turitella s\). iiul.. Tenmjodes (Tenagodes) anquinus L., Ceri-

thiums\^.. Cí/pmmsp., Cassis mfimilhtris Grat., Cassis (Scmieassis) mioJacingata

Sacc, Mitra scrobicidata. VoJuta sp., Lifhoconus Tieizei Horn., Bhizoconus Bittnen

IIÖRN. usw.

A r t h r o 1» () d t' n : BalanuH ^^.. Krebsschecienfnaimoifc.

V e r t e 1) r a t ( 11 : La)nna (Odonfaspis) cfr. coniortidens Ag., Lamna
(Odontaspis) cfr. duhia Ag., Oxijrhina hastalis Ag.. Ofodus cfr. apiculahis Ag.,

Galaocerdo minor Ag.

Kalkalpen: LWiotliamniion sj). tritt gesteinbildcnd iuif.

Ili den harteivii lA'itliakalk-PiiirltilduiiuM'ii ciidlicli laiid icli tol.Líendt'

Faima

:

Korai len, unter diesen tritt die Astraea sp. rii'l'liildi'iid auf.

E c h i n () d e r 111 a t e n : Clypeaster s]).. frajj;iiientarisches Exi'in))lar.

M 1 1 u s k e n. Ara háufigsten sind die ]\íusflieln, mid zwar : Pinna pjecti-

nata var. Brocchii d'Orb., Pinna fetragona Br., Perna maxillata var. Soldanii

Desh. (Pernabank), Badula Urna var. díspar ^Iicht., Pecfen sp., Pecien fPectcn)

Josslingii Sow. var. cxpansior Sacc, Clüarnys (Hinnites) sp., Spondylus sj).,

Ostrea S])., Ostrea (Crassostrea) crassissima Lk.. Lifhodomus Avitensis ]\íay.,

Lithodomus litliopltagus Lam.. Arca sp., Arca (Fossiarca) papilJifera Hoern.,

Cardita sp. ind.. Cardifa crassa var. taurovafa Sacc, Cardita (Actinobolus) anti-

quatus var. Partschi (Ioldf., Cardita scalaris Sow., Chania gryphoides Gnalt.,

Lucina (Dentilueina) horeahs Lin., Liicina (DenfiJueina) miocenica JMicht..

Liícina (Codokia) leonina Bast., Cardium sp. ind. Cardiuni (Ccrasfodcrma) ednie

Lixx.. Venna sj). ind.. Vcníis (Clausinelkt) Basterofi Desh. var. taurincnsis Sacc.

Venus (Clausinella) scalaris Bronn., Venus (OmphaÁodaihrum) viiocenicum

Micht.. Meretrix (Amiantis) gigás Lk.. Mercfrix (CaUisia) pedemoninna Ag.,

Lufraria (PsammophUa) oUonga Ciiemnitz. Turitella sj).. Turitella (Haustaior)

tricinatus Bors., Vermetus sp., Cypraea sp.. Triton cillaria glandiformis Lam.,

Conns sp. ind., Conus (Conospirus) Dujardini var. taurostriolata Sacc und noch

mehrere schlecht erhaltene Steinkerne.

A r t h r o p o d e n : Balanus sp.

Kalkalpen: Lithothamnium sp.

Diese Faunén veranschaulichen die (Tcineinschaft von verschiedciie Lebens-

weisen begünstigenden Formen.

In den sandigtuffigen Schichteii sind dw háufigsten Foniicii die Heteroste-

ginen, die Bryozoen, die Cidaris (Stacheln). kleiuere Pecten und Terebratulas.

allé in ziemlicli gut erlialtenem Zustande.

In den lockeren kalkigmergligen Schicliten koiiiuuu die Foraminiferen.

insbesondere aber die Amphisteginen, die Bryozoen, die Echinodermaten und

die dickschaligen IMuscheln in groíjer Zahl und in ziemlich gut erlialtenem Zu-

stande vor, wáhrend die kleinen Weiclitiere nur zumeist Steinkerne sind und viele

Lithothamnium. Sehr zahlreich sind die Echinodermaten. Dr. Elemér Vadász

(Sielie FuBnote 2 auf Seite 21) führt nahe an 20 Arten von hier auf und so ist
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Kemoiicze eine der reichsten H;\n])tÍTin(lurte der "Welt aii niediterraner stachel-

háutiger Fauna.

Die Famia des harten Ka Ikes der Eiffbildiuigen schlieijt tausende Formen

in sich, die durcli das seichte AVasser Ijegünstigt wiirden. Li groBen ^fengen

koniiuen natürlich die Kora 11 en, die Ostreen imd andere dicksclialige

Formen vor, insbesondere aber treten die riesigen Exeniplare der Formen

Perna maxillata var. Soldanii Desh., stellenweise ganz mac-litige Bánké bildend

auf, so oberhalb des aiif dem Kalvarienliügel befindliehen heiligen (h'abes nnd

in der Náhe davon. Sehr interessante Formen dieser Kiffbildungen sind anch

noch die Bohrmi;scheln.

Li eine Beurteilung des stratigraphischen "VVertes der hier aufgeführten

Famien des oberen Mediterrán will ich hier niclit eingebeu, denn die, diese Faunén

einschliefienden Bildungen sind schon lángst ihren Niveaus gemáB richtig ein-

geteilt und bekannte Bildungen. die am Gebirgsrande die Andesite und derén

Tuffe überdecken und so die Oberrnediterranschichten im Ungarischen JMittel-

gebirge abschlieBen. Auf Grund meiner Untersuchimgen kann ich alsó die Alters-

tabelle der mittleren Miozánetage im Börzsönyer Gebirge in folgender Weise

eranschaulichen

:

Oberes Miocán
oder sarma-
tische Stufe

Sandigtuflige, kalkigmergelige, lockerere und
hártere Leithakalk-Bildungen (Baráti, Bernecze,

Kemencze, Percsény, Nagybörzsöny, Letkés . . .)

Mittleres

]\íiocán oder

(II.) ober-

mediterrane

Etase

Schotterige, gelbliche. blaulichgraue, sandige,

tonige. mergelige Bildungen von «schlierarti-

gtím» Aussehen (Hont, Ipolyság, Szob) usw.

Unteres ^íiocán

oder unteie (I.)

^ícditei'raii-

etase

]J V 111 7, u i o 1 g e g ( 1 a u g t (l a h t' r d i e Zeit der II ;i u ]i t-

a u s b r ü c h e des A n d e s i t e s g e g e n ii b e r d e n b i s li c r i g e n

A n s c h a u u n g e n h ö li e r ü b e r die ír r e n z e des u n t c i- c n

Mediterrán, b e s t i m m t schon in das o b e r e M e d i 1 i' r r a n.
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Mit (lem Ende des Übeinieditenans ziclit sich das ^íeer von miserem

Gebiete znrück, und so iindet die sarniatische PiTÍode dasselbe bereits trocken

;

deshalb ^iiid die hit^T liohandelten Bildungcii mit ji'm^^'cn'iii Urjiitincntalcn

Gescbiel)t', JjüIj, Schlamm usw. bedeckt.

Aus diesen Daten und aiis der bisherigen, anf dieses (Icbii t, sowic aid' die

benachbarten Gebiete sicli beziehenden Literatur kaim man sehr interessante

SchluBíolgerungen ziehen. Vor allém sielit man, daü die Daten, welche die

Ausbruchzeit wáhrend der oberen Mediterranperiode, anf (irnnd einzelner

Ix'obachtungen motivieren, aucli t'rüher schnn auígetanolit sind. welche man
jedocli in Ermangehmg konkreter Daten nicht sicdier erklaren, sondern nur richtig

beobaehten konnte.

So erwíilmt Hugó v. Böckh, daB Heinricii Horusitzky in der Umgebung

von Szálka einige Anfschlüsse nachgewiesen hat, <an welehen die Andesit-

breecie mit einzelnen Leithakalkbánken wechsellagert mid dal.) ilij- Hangen-

des wieder von Leithakalk gebildet wird. Die Breccie enthalt Potreíakten des

II. ]\lediterrans». «Dr. Anton Koch hat gleichfalls an mehreren Orten in der

(inippc am rechten Donaunfer im Andesittuií und in der Breccie Petrefakten

aus (lem II. Mediterrán beobachtet».^ Ferner besehreiben Hat.avÁts von der

Felstúrer und Gaál von der Fels-Palojtaer Gegend Tuffe, die Petrefakten

einschlieBen, die liu' das obere Mediterrán charakteristisch sind. Sonst haltén

sámtliche Forscher. welche die Zeit der Hauptausbrüehe des Andesitcs an die

Grenze des unteren und oberen ]\íediterrans verlegen, den Anomiensand für dessen

Liegendes, wie «Stache, Raczkievicz und Inkey, die einmütig erklaren, daB der

Andesittuff Anomiensand noch nicht im vorkommt, d a h e r e i n e j ü n g e r e

B i 1 (1 u n g i s t a 1 s 1 e t z t e r e r .»

Auch ScHAPARziK selbst, als der gitindlichste Kenner dieser vulkanischen

Gebirgsgegenden, schreibt in «Budapest és Szt.-Endre vidéke» («Umgebung von

Budajicst und Szt-Endrc») in Bezúg anf die Andesitberge am rechten Donauufer,

daíj die Lage der Andesite über dem Anomiasande mit scharfer Absonderung

an mehreren Punkt(>n klarzu lesen ist, «woraus die SchluBfolgerung zu ziehen ist,

d a ÍJ der H a u p 1 1 c i I der S z e n t - E n d r e e r Andesite erst

n a c h d c r A b 1 a g e r u ii g d e r ii n t erén J\f e d i t e r r a ii s c h i c h t e n

a u f g e I) r o c h e n i s t.»

«Dasselbe Altersverhaltnis kaim im Cserhát konstatiert werden ui;d zu

demselben Resultat gelangen wir auch in der Gegend von Nagymaros» (p. 50).

«Es versteht sich v(jn selbst, schreibt Schafarzik, daB man last in sámtlichen

jüngeren Ablagerungen um Budapest Andesitgerölle findet, so z. B. im Rákoser

Leithakalk Pyroxenandesit, in den sarmatischen Kalksteinbánkcn von Tíirídv-

bálint und Tétény Andesittuff . . .» usw. (S. p. öl.)

FaBt man nun diese Daten zusammen, so gelangt man zu der Erfahning,

,

daB hier in der mioziinen Schichtenreihe eine gewisse Lücke wahrzun(>hmen ist;

es gibt keinen allmilhligen Übergang, der di^i Anomiasand, sowie das tiefere

* Dr. Hufío V. KöcKiT: (^IcoIolt. Vrihaltnissc der Umgebung von Nagyniiuos. p. 42.
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Unterraeditenan und die petrefaktenführenden Tuffe und den mit diesen zusani-

menhángenden Leithakalkstein, sowie die zuni luichsten Obeiniediterran gehören-

den Schichten miteinander verbindet, xmd so ist es zugleich auch schwer ver-

stándlich, weshalb in den auf dem Anouiiasand ruhenden Tuffen des Andesites

und dem darimter liegenden Leithakalkstein überall zugleich jahlings die rein

obermediterranen Formen erscheinen.

Es sind dies solche Fragen, auf welche man. wie ich glaube, erst nacli Kennt-

nis der Honter Verhaltnisse und der Schichtenreihe der «Honter Sclilucht» einen

sicheren Bescheid gebén kann. Man hat zwai die obermediterranen Schichten

als das unmitt('ll)arste Liegende der Andesite zwar auch schon früher gekannt.

doch hat man dieselben, jener Anscliauung zuíolge. dafi der Ausbruch an der

Grenze des untereii und oberen Mediterrans stattgefunden lial)e. iluer Fauna

geniáB dieselben erst als nach den Hauptausbrüchen des Andesites al)gelagert

betrachtet. Dem widerspricht jedoch der petrographische Charakter ihres gelb-

lichen und bláulichgrauen sandigen, tonigmergligen Materials, da letzteres keine

Andesittrünnner enthalt, lm übrigen geht dieser Widerspruch auch schon aus der

genauen, gewissenhaften und grímdlichen Untersuchung dieser Schichten hervor,

alléin als das Liegende der Andesite konnten diese Schichten in Ermangelung von

Beweisdaton nicht erklárt werden, da dies nirgends beobachtet werden konnte.

Solche Ablagerungen, die sich im Liegenden der Andesite befinden, sind

ferner noch die Szober Sande und sandigen Tone am Eande des Börzsönyer

Gebirges, die gleichfalls eine Fauna eines unteren Niveaus von Olíermediterran

enthalten. Diese Schichten sind nach Staciie und H. v. Böckh «\v a h r-

s c h e i n 1 i c h nur als ein, in einer anderen Fazies entwickeltes tieferes Niveau

des Leithakalkes» anzusehen.

Die feinen gelblichen Sande unter dem Lithothamiiiiiinkalkstein, der in

dem Profil auf der Südseite des Koklicaberges in Tót-]\íarokháza im benachbarten

Cserhát aufgeschlossen ist, sind nach Schafarzik gleichfalls blosz die einem etwas

tieferen Niveau entsprechenden Schichten eines solchen oberen Mediterrans.^

Unterstütz wird meine Behau])tung durch jenen wichtigen Beweis.

dalj dieser Sand keine von Eruptivgesteinen herriihrende Gerölle oder Schotter

enthalt. Jené wenigen kleinen Einschlüsse aber, schreibt Schaparzik,^ die ich

an diesem Orte im Sande sannuelte. Avaren ausschlieBlich nur weiBer Ehyolit

oder Rhyolittuff und Bimsstein. welcher N-lich von der ^fátra. so wie in der

Gegend von Salgótarján im Jjiegciidcn der K(>lilcnrl('»zc machtigc AlilagiTuiigen

bildct. Diese Gesteine gehören bereits zur untermediterraneii Stufc. so d a íj

a n t (t rund d i e s e s F u n d e s gleichfalls li c r \- o r g e h t,

<1 a J.'i dics (' S c h i c h t c n j ii n g e r sind als die 1! li y o I i t-

t u f f a 1) 1 a g e r u n g e n der (i e g e n d v o n S a 1 g ó t a r j á n.

Als das unmittelbarste Liegende des Szentendreer Andesitgebirges krmneii

die (omtoreii Abhigcrungen (Ks Olicrmcditcnans)) angi'sehen weidcii, dif im T)iiii;iii-

^ Dr. Fr. St'ifAKAHZiK : Die Pvroxcn- Aiulcsitc des Csórhat. .I;ihrl)Ufh (k-r U. vi.

Gfol. Reichsan.stalt. 1\. \'M. l'.ndaiH'st ISltO- ISÍC). j). 21:5.

2 Diesoll.c .M.liaiulluriL.' p. 21.'$.
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tale zur Zeit dos Baiies der Ká))os/tásine<íye)vr Wasseiwciko auftfeschlossen

wurden.^ Diese Schirliten bestclicn aus «l)laulicli('iii Ton, wciljlichem Mérgei,

sandigi'iii Ton und 8an(lscliiclitfn». sind alsó iiiclit iiiii- iiacli iliicin })etrographisc'hen

Antíeren, sondern aiu-li auf (inindlage iliirr ]'\miia doi lloiitcr Schichten sehr

áhnlich.

Von dvn l)ei dei- IJohrung des artesischen Brimnens ini Stadtwaldchen

in Budapest von l'r'd \n ab aul'geschlossenen Ton-, Sand- und Sandsteinschichten

könnte gleiclifalls ein ansehnlicher Teil — jedüch nieht bis 34iV66 ni, wie es

V. ZsiGMONDY - dachte — das anteandesithe tiefere Oberniediterran reprásen-

tieren. Auch die in der Illés-utca in Budapest aufgeschlossenen Schichten gehören

nach ScHAFARZiK ^ auf Grund ihrer Fauna vielniehr zu einem unteren Niveau

des ol)eren Mediterrans.

Die Autoren, welche diese Schichten beschreiben, niachen nirgends eine

Erwáhnung von etwa in denselben vorkommenden Andesitniaterial, da einsotches

vielleicht als das Hangende dieser Schichten unter Zurücklassung von diluvialem

Geschiebesand und Schotter von der Flut der altén Donau iortgescliwemmt wurde.

Hingegen findet man schon an den höheren Stellen in den postandesitischen

höheren Schichten, wie z. B. ini Bákoser Leithakalk usw. bereits Andesitgerölle.

Auf (4rund der Vergleichungen dieser Untersuchungen und der Literatur

glaube ich luin nicht zu irren, wenn ich die SchluBfolgermig ziehe, daB n i c h t

alléin die And esi te des Börzsönyer G e b i r g e s, son-

dern auch jené des b e n a c h b a r t e n Cserhát und die
Szentendr e—V i s e g r á d e r A n d e s i t e n a h e z u g 1 e i c h z e i t i g
e m p o r g e b r o c h e n sind. und z w a r ni c h t, wie ni a n b i s h e r

g 1 a u b t e, a n der G r e n z e d e s unteren und o b e r e n M e-

d i t e r r a n s , s o n d e r n b e s t i ni ni t se h o n i in o ]> e r e n ^í e-

d i t e r r a n s e 1 b s t, vielleicht als das E r g e li n i s e i n e r

h e i t e i ni i c h e n t e k t o n i s c h e n B e w e g u n g.

Die W i e g e der A r t e n a n d e r u n g a b e r d ü r f t e d a s

1 a n g e Zeit h i n d u r c h u n u n t e r b r o c li e n v o r h a n d c ii e

«S c h 1 i e r m e e r» Noszky's g e w e s e n s e i n, v o n w e 1 c h e ni i in

o b e r e n ^í e d i t e r r a n in jenen G e g e n d e n n u r n o eh e i n -

z e 1 n e B u c h t e n z u r ü c k g e b 1 i e b e n sind, mit z \v i s c h e n

ihnen Hegen den a b g-e s c h e u e r t e n Festlands t e i 1 en. So ist

e s auch v e r s t a n d 1 i c h. w e s h a 1 b d e r u n t e r ni e d i t e r r a n e

A n o ni i e n s a 11 d k e i n e S p u r d a von z e i g t, d a B die A n d e-

s i t e w a h r e n d s e i n e r A b 1 a g e r u n g a u s g e l) r o c h e n w i\ r e n

u n d w e s h a 1 b s i c li dics c iii i t s o se li a r f c ) A 1) s o n fi e r u n g
d a r ii b e r 1 a ji e r n.

' l)r. Fr. Hchafarzik: Die Um<;el)uii<í v. Budapest und S/ent -Endre., Kartener-

láuterung Budajiest 1904. p. 58 — 59.

^ ZsifíMONDY Vilmos: A városligeti artézi kút Budapesten. Budapest 1878. p. 04-74

(ungari.sch. Der artes. Brunnen im >Stadtwáldchen in Budapest).

' Dr. Fr. Schafarzik: Über das geologische Profil des dritten Hani>t.>^aninielkanals

in Budapest. Földtani Közlöny. XXXIII. Bd. Budapest. 1903. p. 165-174.
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Ehe ich meine Aibeit abschlielje, sage ich ergebenen Dank dein Herrn

pens. üniversitáts]irofessor Dr. Anton Koch, gewesenem Direktor des Geolog.

und Paláontol. Institutes der Universitát, für sein förderndes Interessé; ferner

meinem verehrten Chef, Herrn Universitátsprofessor Dr. Emerich v. Lrenthey,
derzeitigem Direktor des genannten Institutes, der mich in alleni i'reundlichst

unterstützte und auch die schwierige Arbeit der Eevision durchfuhrte ; sodann

dem Herrn Dr. Franz Schafarzik, Professor an der Techniscben Hoehsule sowie

•der Direktion der k. u. Geologischen Eeichsanstalt für die freimdlicho Überlassmig

des in derén Sammlungen befindliehen jMaterials, ferner dem Ansschuase der

Ungarisclien Geologischen Gesellschaft für den mich (4irenden Auftrag und sclilicB-

hch allén jenen, die mir bei meinem Stúdium bchilflich gewesen sind.

Budapest. Paláontologisches Institut der Universitát, im ^lai 1914.

Die Petrefakten befinden sich im Museum dieses Institutes.

(Übersetzung aus dem Ungarischen von M, Przyborski, Bergins[)ektor,

dipl. Bergingenieur.)

EEFERATE.

DIE ERDGASBRUNNEN DER J^ROVINZ ALBERTA

ÍN WEST-KANADA.

Bei den vor kaum zelm Jahren in der westkanadischen Provinz Alberta

vorgenommenen Kohlenschürfungen geriet der die Bohrung im Auftrage der

Gemeinde Medicine-Hat durchführende Bohrmeister ganz unvermutet auf Erdgas.

Der Gemeinderat des Stadtchens, den hohen Wert des Erdgases sofrt erkennend,

lieB weiterbohren, und licutc ist ^Ícdicinc-Hat in ganz Kanada als die «E r d g a s-

S t a d t» bekannt.

Über die Erdgas briumeii von Alberta hat l)ereits Herr Universitiitsprofessor

Dr. Július v. Szádeczky^ in der Faclisitzvmg der Ungarischen Geologischen Gesell-

schaft vom 3. Dezember 1913 berichtet, mid ZAvar aus AnlaB der Besichtigmig

des bei Medicine-Hat gebohrten neuen Gasbrunnens, zur Zeit des XII. intornatio-

nalen Geologenkongresses in Kanada. In jüngster Zeit liat Rudolf Bach^ eine

kurzo Mitteihmg über diese Brminen im Prometheus veröffentlicht. Auf

Grimd der beiden Artikel mögen diese interessantcn (iasbohrnngen im folgenden

besprochen werden.

In der Provinz Alberta breitet sich an der östlichen Abdachung der Bocky

Monntains. z-wischen den Rtiidtcn Ciilgary, Tofield, Taber und ]\ledicine-Hat

1 Dr. Július v. Sz.\deczkv: Über den XII. internationalcn C4coloLrciiU(>naic-Ii in

Kanada; Földtani Közlöny 44. Bánd. lí)14., Seite 105-122.

^ RuDOLPH Bach: Medicine-Hat, das Zentrum der kanadischen Naturgas-Industric.

Mit zwc-i Ahbildiui<.'{'n. Pronictliciis, Jgg. XXVI. No. 1011, pa>:. IfiO— 1G8.
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diis ívic'hstc Gasfeld Kaiiadas aus. I)io lirnnncn t'xlialieivii des Gas ans TietVii

von 120—300 m aus kn-tazischon und <j;röíjtenteils kontinentalen Sandscliichtcn

(Belly Kiver series). Nachdem sowohl östlich, als auch westlicli von jenem nacli

Norden und Síiden sich hinziehenden Kreidegebiete, in welcliein ^ledicine-Hat

liegt, auch Laraniie-Schichten auf der Oberfláche vorkonnnen, scheint es, daB

sich das Erdgas in gewölbartig aufgebauschten Schichten, also in Antikhnalen

anháuft. iledicine-Hat, des Zentrum der kanadischen Erdgasindustrie, ist seit

kaum einem Jahrzehnt zu einer 20.000 Einwohner záhlenden Fal)riksstadt gewor-

den. (legenwártig befinden sich innerhalb des Stadtchens 10 groBe (lasl)runnen

im Betriebe. Jedem dieser (lasbrunnen entströmen durchschnittlioh drei Milhonen

KubikfuB Erdgas tághch. d. i. 86,000 Kubikmeter. Der Diiuk sámtHcher Gas-

quellen ist 8 Pfund ])ro Quadratzoll oder 34 Atmos])har('n, und entspricht dies

ungefahr einer Gasmenge von 1.000,000 m^ pro Tag. Die Zusannnensetzung des

Erdgases der Bohrbrunnen von Medicine-Hat ist im Durchsclinitte von zahl-

reicher Analysen folgende: Metán 99"49%, Wasserstoff 0*51%, auBerdem geringe

Mengen von Sauerstoí'f. Das Gas ist also noch reiner als das Kissániiáser Erdgas,

welches 99% Metán, 0*40% Wasserstoff, 0-40% Sauerstoff und 0*20% Stick-

Stoff enthalt und bisher für das reinste Erdgas der Welt gelialten wurde.^ Aus den

Vergleichen geht die Wichtigkeit der Kissármáser Gasbrunnen noch luehr hervor.

Es gibt nándich der Kissármáser Gasbrunnen No. II (bei einem Druck von 28

Atniospháren eine tagliche Leistungsfáhigkeit von 864,000 ni^) iiicht viel weniger

Gas als allé 10 Gasbrunnen von J\íedicine-Hat zusammengenomnien (1.000.000 m^
táglich). Die industrielle Verwertung der in der Provinz Alberta abgebohrten

Gasbrunnen wird durch den Umstand sehr erleichtert, daB das Gebiet der Gas-

l)ohrmigen von der Kanada-Pacific-Hauptbahn durclischnitten wird und solcherart

den Industrieerzeugnissen der Weg gegen Osten nach Winnipeg und gegen Westen

nach Vancouver geöffnet ist. Um die Unternehmmigslust noch mehr zu

steigern, hat der Gemeinderat des Stadtchens j\íedicine-Hat den GroBindustrie-

Gesellschaften das Gas bisher gratis geliefert, den Privatháusern, Bankén und

Hotels dagegen berechnet derselbe tausend KubikfuB Gas mit kaum 60 Heller.

Aus dicsem Grundé wird heute bereits in jedem Hause des Stadtchens mit Erdgas

gekocht, geheizt mid beleuchtet. In den StraBenlaternen aber brennt das Gas

Tag und Nacht hindurch, und zwar deshalb. um nicht Lampenanzünder haltén

und die Glühkörper nicht so háufig austauschen zu müssen. Aber nicht alléin die

Stadt, sondern auch die C a n a d i a n P a c i f i c B a i 1 w a y c o m ji a n y
hefert das Gas aus ihren Brunnen den Unternehnnuigen miter sehr verlockenden

Bedingungen imd projektiert in neuester Zeit die groBe Leitung. die den Über-

schuB der Gasmenge von ]\Iedicine-Iíat auf 6.58 englische ]\[eilen (1.02 km) nach

Osten, in die Stadt Winnipeg leiten soll.

Unter den mannigfaltigen Fabriksanlagen der Stadt Medicine-Hat wiil

ich hier nur folgende erwáhnen : EisengieBereien, Maschienenfabriken. Ziegel-

brennereien, Ságemühlen und Fleischkonserveii-Fabrikcn. In wclclic Ivibrik

^ Dr. Karl V. Papp: Die Sármáser Tiefbohiuntrcn ini Koniitatc Kolozs. Jahres-

bericht der k. ung. Geol. Reich.san.stalt 1910 pag. 261-;}10.



96 REFERATE.

inmier wir eintreten, werden wir insbesondere durch die dórt herrschende Rein-

lichkeit überrascht. Wáhrend in den mit Steinkohlenheizung arbeitenden Fabriks-

anlagen überall Rauch und Asche lágert, ist in den Albertaer Fabriken mit Gas-

betrieb alles ideál rein. Das Eohrnetz leitet das Erdgas geráuschlos bis in die

entferntesten Stadtteile mid die jMaschinen arbeiten flott und aulJergewöhnlich rein.

Einen reizenden Aiiblick bietet die Bliiiiien- und Gemüseanlage der The
Rosery F 1 o w o r ('()iii])any. Es ist dies ein riesiges Gewaehshaus,

dessen liaume gleichfalls duix-h Erdgas erwármt werden und zwar auf die den

Pflanzen entsprechenden verschiedenen Temperaturen. Auch im Winter blühen

hier die scliönsten Blumen und edlen Ciemüsearten und üppig wachsen Sort-

wáhrend (lurken, verschicdene Kohlsorten und Paradiesápfel.

Die Gasbrunnen von Alberta erscheinen zwar neben den GasíiuelJen der

Voreinigten Staaten zweighaft, und wenn ich ti'otzdem erstere bespreche, so

liegt der (irund darin, daí.) die All)ertaer Gasquellen viel mehr den siebenbürgischen

Gasbruniifii gleiclieii, aJs allc anderen amerikanischen Gasbohrungen.

Bekanntlic'h liegt tlas reichste Gasgebiet der Vereinigten Staaten im öst-

lichen Teile von Nordamerika, in deni in paralleler Richtung zum Alleghany-

gebirge verlaufenden Aj)i)alachenterritorium. Sanitliehe Gasbrunnen der Staaten

Ohio, Indiana. Pennsylvania und Virginia reihen sieh in zwei Zügen aneinander.

Das eine Gasfeld dehnt siob in der Fortsetzung dts Ontario- und Ericsees in SW-
liclier Richtung l)is Uíibezu zur Vereinigung des [Missouri mid Mississippi aus,

mid das andere zielit sicli, ])arallel mit diesem verlaufend, zwischen dem östlichen

Ufergelánde des Oliioflusses und dem Alleglianygebirge, ebenfalls in einem NO—
SW-lichem Zuga. Hier finden wir die gröBten Gasbrimnen der Welt ; so liefert

ein Brunnen bei Pittsburg 83,500 m^, der pennsylvanische Hoge-Brunnen 70,750

und der ^latson Terrain Calf 41,500 m^ Gas stündlicli^ ; nach diesen folgt rück-

sichtlich der Leistung der viertgröBte Gasbrunnen der Welt, der Kissármáser

Brunnen No. II, mit einer stündlichen Gasmenge von 40,000 m^. Die mehr als

21,000 Brunnen der beiden nordamerikanischen Gasfelder entspringen ausnahms-

los aus palaozoischen Schichten, ebenso wie auch die Gasquellen im benachbarten

Gebiete von Ostkanada aus den Medinasandsteinschichten des oberen Silm*

hervorbrechen. Die flachen Schichtengewolbe beider grófién Erdgaszüge stehen

mit Petroleumlagern in Ycrbindung. Demcntsprechend weisen die Gase der ost-

amerikanischen Brunnen den Charakter der sogenannten Petroleumgase auf;

sie enthalten namlich im Durchschnitte 90% Metán, Etán und Propán und 10%
Stickstoff und Kohlendioxyd.

Gí^geuiibcr den ostamcrikaiiisclK ii üiniiiicn t'iits|)ringcii die Alliertaer

(Taslirmiiii'ii i)i WCst k;iiiii(la aus Kretazischen. kDutiiienlalfii Sandscbicblt'n.

zwischen welchen sieh auch liie und da Kohleiifh")/*' hclinden. Auch sind die

ersten Bohrungeii von Medicine-Hat als Kdhli'iischiu-fuiigcii aiigesetzt worden.

Der geologischen Genesis entsprechend, cntlialt das Allcrtaer badgas 99'5%

^ Vnutsko Ferenc: A föl(li<.'áz (das Eid^ías) <'Háiiyás/.ati és Koluvszati Lapok»

'A. Biid, 1010, pat,'. 010.
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Metán und nur 0'5% Wasserstoff und Sauerstoff ; os ist alsó reiner, als das Sár-

máser Gas.

Die Albertaer kretazischen und die Mezséger tertiáren Schichten liefern

derzeit das reinste Metangas der ganzen Erde. Die Albertaer Gasfelder áhnein

daher in vielen Punkten deni gashiiltigen Gebiete von Siebenbürgen.

Bei der Lektré über die groBzügigen amerikanischen Gasindustrie gedenke

ieb unwillkürliob auoh unsores Mezoséger Gasfeldes. wclches von Ludwig v. Lóczy

ini Jabre 1908 entdeckt, spáter nach den Unterweisungen von Alexander v. ]\íály

und HuGO V. BöCKH vom Árar durch systematische Bohrungen so schön aufge-

schlossen worden ist.

Von der anderthalb Millionen Kubikmeter betragenden Gasmenge wird

bisher nur ein geringer Teil durch die 73 km lange Sármás-Torda-]\Iarosujvárer

Leitung weiter geleitet (namlich 190,000 m^ Gas táglich aus dem Brunnen No XII).

Der gröBte Teil des Gases jedoch wird auch heute noch nicht ausgenützt. Unter

den zahllosen Projekten, die in den ((Bányászati és Kohászati
L a p o k» und anderen Fachzeitschriften auftauchten, habén sich wahrlich nur

sehr wenige verwirklicbt.

AUerdings ist es wahr, daB eine Fabriksindustrie nicht von heute auf morgen

eschaffen werden kann, doch dürfte es keinerlei Schwierigkeit bieten, ini

Gebiete der Mezség Treibháuser im groBen MaBstabe einzurichten. Aus unserem

Vaterlande wandern jáhrlich viele hunderttausend Kronen nach Italien für Blu-

men, Küchengewáchse, Gemüse usw. Das Beispiel von Alberta zeigt, daB das

Erdgas der vortrefflichste Heizstoff der Gártner ist. Wenn die ungarische Gárt-

nerei diesem Beispiele folgt und im groBen Stil angelegte Gewáchsháuser mit den

siebenbürgischen Gasen heizt, dann kann aus dem heutigen armseligen Mezség

einstens wieder das Kanaan Siebenbürgens erstehen.

Budapest, 5. Jánner 1915.

Dr. Margarbthe v. Papp-Balogh.

VEREINS NACHRICHTEN.

1. Auszug aus dem Protokoll der Fachsitzung vom 4. November 1914.

A) Dr. Theodor Kormos hált einen von Vorführungen begleiteten

Vortrag über S c h i 1 d k r ö t e n aus dem P 1 e i s t o z á n von
D u n a a 1 m á s. Vortragender hat im Jahre 1911 einen Carapax aus dem

Sütter SüBwasserkalk im Esztergomer Komitat unter dem Namen ClemmysMéhclyi

beschrieben, die zur Sippe der im jetzigen mediterránén Faunagebiete lebenden

Clemmys cnspica gehört. Von der neuen Art war bis jetzt nur ein junges Exemplar

bekannt, wáhrend jetzt im Dunaalmáser SüBwasserkalk auf einmal die Resté

von vier erwachsenen Excmplaren vorliegen, die dem Komáromer Museum

gehören. Bei der Vorzeigung gedachte der Vortragende auch noch anderer

mediterraner organischer Einschlüsse (Telphusa etc.) aus dem Sütt-Dunaalmáser

SüBwasserkalkzuge und wies darauf hin, daB ein Teil von diesen Kalksteinen

Földtani Közlöny. XLV. köt. 1915. 7
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gewiB noch in der Jungtertiárperiode eiitstanden ist. Die detaillierte Horizon-

tiernng, die dicse iiiteressante Frage zu klareii l)onifen ist, wird iiocli eine Auf-

gabe der Zukiinft sóin.

Ehrenmitglied Dr. IjUDWig v. Lóczy erbat sieh das Wort um zidh (Icm-n-

stand des Vortrages zu siirechen. Er führt aus, daB es jenseits (K-r Doiiaii niclit

alléin pleistozane Kalke einerlei Art gebe, sondern dal.) dórt aiich altere Kalke

vorkoniiiifii. Dicse Kalkbildungen stehen mit kontiiicnliilcii l'x'Wi uungcii i)i

Verbindung und l)ildet.en sicli aiif kontinentaler Basis aus ANanuwassfnjuellen.

Der zellige Tíauchwackenkalk in der Unigebung des Balaton entstaninit Sü6-

wasserkalken, derén Altér wir jedoch nicht kennen ; wir wissen nur so viel, daC

sie álter als die pliozánen nnd pleistozánen Kalke sind. Die SüBwasserkalke des

Schwabenberges gehíuen zusammen mit den Dunaalmáser Kaikén in die jüngere

Gruppé. Die von Dr. Thomas v. Szontagh im Jahre 1903 in Budakaláz gesannnelte

]\relania erinnert an den ozeanischen Typus. Áhnliche Melánia erscheinen auch als

aus Warmwasserquellen stammende Kalkeinschlüsöe in der eozánen, oligozánen,

miozánen, sarmatischen und ])oiitischen Etage. Redner anerkennt die wertvoUen

Studien des Vortragenden.

Dr. Franz Schafarzik erwáhnt, daB sieh aucb weiland Jumus Peth

mit den SüBwasserkalken in dem Zugé Esztergoni-Sütt-Nagytapok-sány bescháf-

tigt hat, in welchem auch ])liüzáne Hipparion-Knochcn vorkamcn. Zwischen

Nagytapolcsány und Ugrócz kommen die SüBwasserkalke in groBer Ausbreitimg

vor mid sind dieselben Geisyrbildungen, welche die Wiener Gcologcn zufolge

ihrer Petrefakte in die pontische Stufe gestellt habén. Im Buttkacr SüBwasser-

kalk hat Sprecher auch Resté von versteinerten Eiern gefunden.

B) Von Dr. Július Vighs Vortrag über G e o 1 o g i s c h e B e o b a c h-

tungen in den Nordkarpathen heben wir Folgendes hervor

:

Vortragender berichtet über seine im Mincsovgebirge imd in der Umgebung

derselben im Verlaufe von zwei Jahren durchgefíihrten Untersuchungen. Er gibt

zunáchst eine zusannnenfassende Üljersicht über den stratigraphischen Bau des be-

gangenen Gebietes. An dem Aufbau des Gebietes nehmen folgende k r y s t a 1 li n e

G e s t e i n e teil : Gránit, Gneis, Glimmerschiefer und die, die Zentralmasse bil-

denden, zum Granit-Lakkolit gehörigen Pcgmatitinjektionen. Über diese Zentral-

masse habén diesedimentáren Gesteine eine mantelartige Hülle gebil-

det. An der Zusammensetzung derselben nehmen teil : permische Quarzsandsteine

und Konglomerate, untertriassische Werfener Schichtcn, mittel- und obertriassische

Dolomité vmd Kalksteine mit zwischengelagertem Dunzer Sandstein ; Grestener

Crinoiden-, sowie sandige Kalksteine, sandigo Schieíer vmd Sandsteine. gefleckte

i\Iergel, die zu Uiilig-Vetters subtátrischer Faziesgruppe gehörcn und albnahlig

uell in die neokomen gefleckten ]\rergel übergehen, mit Einschaltungcn \-on fcuer-

stoinartigen Kalksteincn. Die Becken werden ausgclidlt von den auf den neokomen

gefleckten Mérgei folgenden eozánen Konglomeratcn und dciii mit Sandstein-

zwischenlagerungen wcchsclndcn cozan-oligozanen Ton, sowie mit pontischen (?)

Tonen und Konglomcrat. Ilieher gehören auch die bei Turócszentmárton aufge-

schlossenen jüngeren, nach Dr. Theodor Kormos zum Oberpliozán gehörigen,

Vivipara, gerippte Melanopsis etc. enthaltenden sandigen Tone, die mit schwachen
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Lignit- und Torfzwisclienliigt'rungon wecliscln. sowio auBor oljerpliozánen SüB-

wasserkalken (iiuttka ctc.) noch rczenter Kalktuí'f.

Der Vortragende übergeht sodann zur kurzen Besprechung der tektoni-

schen Verhaltnisse des in Rede stehenden Gebietes. Er kcjnstatiert den schu[)pigen

Aufbau áov scitliclion Hogion dcs Kerngebirges, wiihrend er im j\íincsó-, j\lala

Magura- und Zsjarg('l)iigt'. wn dic kristallinischén Kerné zusannnentreffen : in

der Gegend von Frival(biádas. Kíijíorula, Yalcsa, Zniováralja und Tunk-remete

regehnáBige Faltén beoljaditet liat. ZuniSchlusse erwiihnt er, dali der f r ü h e r

f ü r k r e t a z i s f h g e h a 1 1 e n e C h o c s - D o 1 o m i t un d K a 1 k-

s t e i n auf gnmd der in diesen Clesteinen gefundenen D a o n e 1 1 e n sich a 1 s

triassisch erwiesen hat, welcher Schichtenkomplex wurzellos diskor-

dant auf den jüngeren Bildungen lágert und als líest einer einstigen zusannnen-

hángenden Decke betrachtet werden kann.

Prásident Dr. Franz Schafarzik beglückwünscht den Vortragenden dazu,

daB er den ersten Vortrag über die Nordwest-Karpathen gehalten hat und unter

einera auch die Direktion der kön. ung. Geologischen Reichsanstalt zur Einleitiuig

der geologischen Aufnahmen dieses sehr wichtigen Gebietes. Er erwáhnt, daB

schon i\ÍAX V. Hantken im Chocs-Doloniit Gyroporellen gefunden und so die

Zugehörigkeit das Chocs-Dolomites zur Kreide in Zweifel gezogen hat.

Ehrenmitglied Dr. Ludwig v. Lóczy führt aus, daB Hauer den Chocs-

Doloniit zuerst für triassisch gehalten hat ; spáter hat ihn Stur — da der Chocs-

Dolomit ani linkeli Waagufer über dem Kreidemergel liegt — als kretazisch an-

genommen. Bei Inovec hat er jedoch zum Chocs-Dolomit auch Triasdolomiten

h nzugezogen. Spáter habén Uhlig und Vetters in der Gegend von Dévény die

anderwárts für triassisch gehaltenen Kalke zum Lias gestellt. Lidem uhlig die

hochtátrische imd subtátrische Fazies schuf, verschob er die subtátrische Fazies

in die hochtátrische hinauf . Die subtátrische Decke umgibt mantelförmig die Kern-

gebirge und auf den letzteren lágert dann der Chocs-Dolomit. Nach diesem

rückt alsó der oben befindliche Chocs-Dolomit nach abwárts.

C) Dr. Heinrich Wachner, Professor in Segesvár, hált einen Vortrag über

die V e r b i n d u n g des F o g a r a s e r und P e r s á n y e r G e-

b i r g e s. Vortragender teilt mit, daB der südlich von der Fogaras-Brassóer

Eisenbahnlinie fallende Teil des Persányer Gel)irges geologisch zu den Südkar-

pathen zu záhlen ist. Vorherrschond sind die kristallinischen Scliiefer der unteren

Gruppé : gewöhnliche GHmmerschiefer ; untergeordnet kommen chloritische und

graphitische Schiefer vor. Háufig sind die durch ihre groBen Mikroklinkíirner

auffallenden linsenförmigen Einlagermigen von Kozia-Gneis ; dieses Gestein b-
det im Osten einen zusammenhángenden Zug. Die Ganggesteine sind : köiniger

Gránit, Quarz- mid Syenitporphyr, Diabas, Am{)hibolit, Pegmatitc und Aplite.

Das kristaUinische Schiefergebirge wird von sich kreuzenden Brüchcn duj'chzogen.

Im Osten falit der Tithonkalksteinzug des Feketehalmer Bergcs unter den Kozia-

Gneis ein. Die in der Lagerung sehr gestörte, zusammengefaltete und von zahl-

losen Rutschbláttern durchzogene Volkányer Lias macht den Eindruck als ob

derselbe aus dem Liegenden der kristallinischen Schiefer Ijeim VerschiebungsprozeB

herausgepreBt worden wáre. Neljst der deckenartigen Struktur des Fogaraser

7*
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Gebirges ist auch der Umstand von Betracht, daB zwischen Ujsinka und Almás-

mez mehrere salzige Quellén aus reinem Glinimerschiefer entspringen. Am Kande
der Bárcaság, zwischen Feketehalom und Volkány zeigt sich östlich einfallender

schioí'riger Triaskalkstein, permischer Sandstein und Mérgei und eine Glimmer-

schiefer-Schülle, welche nördlich und südlich unter das cenomane Konglomerat

absinkt. Nördlich vom östlichen Ausláufer des Fogaraser Gebirges, zwischen

Ujsinka und Feketehalom erstreckt sich die Buoht des Bárcaságer Einbruch-

beckens weit gegen Westen hin, nachdem sie sich durch einen in kaum 100 m
relativer Höhe liegenden Sattel von der Fogaraser Ebene abscheidet. Unter weit

sich hinziehenden diluvialen Terrassen ist ein Orbitulinen-, Inoceramus- und Ptero-

poden enthaltender schiefriger Mérgei mit Zwischenlagerungen von Sandstein auí-

geschlossen. Petrographisch stimmt dieser Mérgei mit dem Ürmös-Ottoháner

unttrsenonen Inoceramusmergel überein, doch könnte derselbe auch mit dem
von Herrn Dr. Vadász beschriebenen Arapataker Barréme in eine Parallelé

gebracht werden. Das nördlich vom Einbruchbecken des untersenonen Mérge Is

sich erhebende Persányer Gebirge im engeren Sinne ist ein typisches Bruchschol-

lengebirge; sein Kern ist polygenes Cenomankonglomerat (Bucseskonglomerat),

aus welchem sich lángs Bruchlinien Schollen álterer Gesteine erheben. Eine Klippé

solcher Art finden wir im Hameradi Petri-Tale : imter neokomen Caprotinenkalk-

stein Nerinea íuhrender Tithonkalkstein, zu unterst Glimmerschiefer. Interessant

ist, daB man den álteren diluvialen Horizont auch auf der Wasserscheide zwischen

der Bárcaság und dem Fogaraser Komitat verfolgen kann, welcher Umstand
beweist, daB die Wásser der zwei Senkungsbecken in diesem Abschnitt des Dilu-

viums hier miteinander im Zusammenhang gestanden sind. In den diluvialen

Terrassen gibt es zwei Horizonté; eine relativ 100 m hoch gelegene altdiluviale

und eine in 40 m Höhe gelegene jungdiluviale Stadt-Terrasse.

Prásident Dr. Franz Schafarzik begrüBt den Vortragenden zu seinen

sehr wertvollen Beobachtungen. Das skizzierte Gebiet stimmt stratigraphisch

und zum Teil auch tektonisch mit dem Banater überein. Ein neuer Zug in

demselben ist jedoch die Verschiebung der Holbák-Sinkaer SchoUe nach Norden.

Hier hat sich das Grundgebirge mit seiner nordwárts gerichteten Bewegung über

die tertiáren Salzschichten geschoben, wáhrend die Bewegungen im Krassó-

Szörényer Gebirge nach SO gerichtet waren. Vorsitzender hált die Fortsetzung

der Untersuchungen des Vortragenden für wichtig.

Budapest, 4. Nov. 1914.

Dr. Karl v. Papp,

(Aus dem Ungarischen üHersetzt M. Przyborski dipl. Bergingenieur,

Berginspektor i. P.. Budapest.)
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viszonyai és érctelére i.
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A „I'^ö/ítlani ICöz/ö/iy' háti folyóh'at Magva? oi-azág föífítafii,

ásványfa?ii és oslé7iylaiii í}ieglsme?'/e/ésére s a föf(íla7ii ismere-

/eA fe?'jeszfés'é?'e. J)íegJeJenik ímyonkéíit öl íy?tyí iarialo7}i7naL

A Magjat'^toifi jF'öldía?ft lai'suía! jeuáes tagjai 10 K évi lag-

Á'dgi (?(/ /'e/ében kapják. Elojizetési á?a eí/ész éri'e 10 K.

A dijak a Társulat titkárságának (Budapest, VII., Stefánia-nt 14.) küldendk be.

A Magyarhoni Földtani Társulat 18^)0-ben alakult tudományos egyesület, amelynek célja

a geológiának és rokontudományainak müvelése és terjesztése. Tagjaink a társulattól oklevelet

kapnak, amelynek alapján magukat a Magyarhoni Földtani Táisulat rendes, (örökitö, pártoló)

tagjainak nevezhetik ; részt vehetnek összes szakiiléseinken és évi közgylésünkön. Tagjaink-

nak a tagsági díj fejében küMjük a Földtani Közlöny 1:^ füzetét, s a m. kir. Földtani Inté-

zettel kötött szerzdésünk alapján ezen intézet nagybecs Evkönyveit, Évi Jelentéseit és

Népszer Kiadványait, éveukint körülbelül 30 korona értékben. Összes kiadványaink magyarul

s ezenkívül német, francia vagy angol forditásban jelennek meg.

Kendes tagjaink évenként 10 korona tagsági díjat, s a belépéskor 4 koronát fizetnek az

oklevélért. Azonban személyek !200 kor. lefizetésével — mint örökitö tagok ;
— mig hivatalok

intézetek, testük tk vagy vállalatok 400 koronával — mint pártoló tagok — egyszersminden-

korra is leróhatják tagsági kötelezettségüket.

Die Ungarische Geologische Gesellschaft ist ein 18-50. gegründeter wissenschaftlicher

Vérein, dessen Zweck die Pflege und Verbreitung der Geologie und ihrcr verwandten Wissen-

sehaften ist. Die Mitglieder erhalten von der Gesellschaft ein Diplom, welches sif berechtigt

den Titel «ordentliches (grndendes, unterstützendes) Mitglied der Ungarischen Geologischen

Gesellschaftn zu gebrauchen ; auch können die Mitglieder on den Fachsitzungen und der

jahrlichen Generalversammlung teilnehmen. Für den Mitgiiedsbeitrag erhalttn die Mitglieder

jáhrlich einen Bánd (12 Ilefte) dos Földtani Közlöny und infolge eincr Vereiubariing mit

der kgl. ungar. gool. Reichsanstalt auch die Jahrbücher, Jahresbcrichte und die Populáren

Schriften diescr Anstalt, in cinem Werte von etwa 30 Kionon. Sámtlichc rublikationen

eiBcheinen in ungarischer Spraclio, ausserdem in deutschcr, französischer oder englischer

t3bersetzung.

Ordentliehe Mitglieder entrichton j;ihrlich einen Mitgliedsbcitrag von 10 K und beim

Eintritt eine Díplom'axe von 4 K. Piivute können jedoch als gründende Mitglieder durch

Einzahlen von 200 K, Ámter, Korporationen, Anstalten oder Unternehmnugen abor als iinter

stützonde Mitglieder duich Entrichten einor Summe von 400 K ibren Verptliohtungen ein

fúr alicuiül rachkoniraeu.
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ZALATMA VIDÉKÉriEK

geológiai térképe.

Febenczi István dr. : A zalatna-

Dr. St. V. Febenczi : Geologische

Üledékes kzetek :

(Sedimentáre Gesteine.)

-nagyalmási harmadkori medence geológiai térképe.

Karte des Tertiárbeckens von Zalatna—Nagyalmás.

8. Pleisztocén és holocén.

(Pleistozán und Holozán.)

7. Fels szintáj fels tagja.

(Oberes Glied des oberen Horizontes.

6. Fels szintáj alsó tagja.

{Unteres Glied des oberon Horizontes,

5. Gipszes szintáj.

(Gipshorizont.)

4. Alsó szintáj.

(Unterer Horizont.)

3. Kárpáti homokk.
(Karpathensandstein.

)

2. Keverék breccsia.

(Polygene Breccie.)

1. Fels-Jura mészk.

(Jurakaik.)

A képzdmények sorrendje:

(Reihenfolge der Bildungen.)

AUuvium.

Diluvium.

Fels mediterrán.

(Oberes Mediterrán.

Miocén-Oligocén.

(Miozán-Oligozán.)

Kréta.

(Kreide.)

Jura

Eruptív kzetek:

(Eruptivgesteine.)

VI. Piroxén andezit.

(Pyroxenandesit.

)

V. Piroxénes amfibolandezit.

(Pyroxenamphibolandesit.

)

IV. Amfibol andezit.

(Amphibülandesit.)

IIL Kvarcos andezit.

(Quarzandesit.)

II. Riolit és tufája.

(Rhyolit und sein Tuti.)

I. Mezozoós erupciók.

(Mesozoische Eruptionen.)
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