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J. Bevezet.

A Duna váci kanyarulatától délkeletre elterül' sík vidékbl hirtelen

emelkedik ki a csörögi Kigyóhegy mérföldnyi hosszaságú andezit-gerince,

amelyrl úg}^ a Duna völgyére, mint a környez dombvidékre gyönyör
kilátás nyilik. Nyugaton a Duna allúviuma, a Szentendrei sziget 110 m
közepes magasságú síkságával, keleten a kishartyáni átlag 250 méteres

dombok vonulata, amelyek között ÉNy-DK-i irányú völgyecskék húzód-

nak, míg északon a Nagyszál 652 méterre emelked triaszmészk orma

adja meg a háttért. A csörögpokolvölgyi dombvonulatot eredetileg tek-

tonikus kéregrepedés okozta, amelyen a Kigyóhegy keletnyugati irányú

andezit telére bámulatos szabályosan 7% km. hosszaságban feltört, de a

körülötte elterül térszín egyenetlenségei fkép eróziós hatásokból kelet-

keztek. Azonkívül a szél munkája is nagyon szépen észlelhet a futó-

homokkal borított Duna síkságon és az Ék-Dnyi irányú völgyekkel meg-

szaggatott dombvidéken.

A denudaciós hatásokat legjobban mutatják a 200—300 t. f. magas-

ságban húzódó és nagyjában ÉNy— DK-i irányú Királygerenda-, Cseke-,

Bángor- és Csörög-hegy gerincei, melyek közül a leggyönyörbb geológiai

jelenség a csörögi Kigyó-hegy, a síkság szélén élesen kiemelked gerincével.

A csörögi Kigyó-hegy andezit vonulata a térképen nyugatról-keletre követ ve :

Pokol-völgy, Kigyó-hegy, majd Öreg-hegy és végül Lajos-hegj- nevet visel.

Ezen gerincnek csaknem r
l
x
\i km hosszú, de alig 10 m vastag eruptív telére

keményebb kzetével jobban ellenállott a letaroló hatásoknak, mint a

környez laza homokk és márga, úgy hogy ez utóbbiak lankásan elsimuló

dombokként támaszkodnak a térszínt uraló andezit-tarajokhoz. (12. ábra).
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A Csörog-hegy telérjét kfejtésekkel csaknem egész hosszában fel-

tárta k. A feltárásoknak az a része, amely Vácrátót vasúti megállótól nyugotra

esik, nagyon régi eredet és anyagát hiába keressük a környez szegény

falvak épületeiben. Nem lehetetlen, hogy a régi kfejtk még a rómaiak

idejébl valók, kik az Aquincumhoz vezet országutak felépítésére hasz-

nálták az anyagot. Azt hiszem a régiségbúvároknak sem volna hiábavaló

fáradtság a csörögi kfejtk felkeresése, mert a kbányák mentén esetleg

még a rómaiakat megelz település nyomaira is reá bukkannának.

Hálás köszönettel tartozom Papp Károly dr., egyetemi tanár úrnak,

ki munkám elkészítésénél nemcsak útbaigazításokat adott, hanem úgy
szóval, mint lettel támogatott ; Mauriiz Béla dr., egyetemi tanár úrnak,

kinek jóindulatú támogatása tette lehetvé kzettani vizsgálataimat,

úgyszintén Vadász Elemér dr., egyetemi adjunktus úrnak, ki tapasztalt

tanácsaival munkámat] nagyon megkönnyítette és Jugovics Lajos dr.,

egyetemi tanársegéd úrnak, velem való szíves fáradozásáéit.

12. ábra. A csörögi Kígyóhegy andezit-telérvonulata (.''szakról lekintve.

A tanulmányozott anyag majdnem teljesen saját gyjtésembl

származik és az egyetemi földtani intézel tulajdonában van; külön kikeli

emelnem azonban, hogy a Haraszt-pusztai kútból és Bátót községbl

Iglói Szontagh TAMÁsdr., udvari fcanácsos, m. kir. földtani intézeti aligaz-

gató úr volt szíves átengedni gyjtését, és ez a ma már hozzá nem férhet

helyekrl gyjtit anyag vizsgálataim hasznos kiegészítéséül szolgált.

Ennek a magyar, kir. Földtani Intézet tulajdonában lév anyagnak tanul-

mányozásra való átengedéseéri Iglói Szontagh Tamás dr. elnök ur méltó-

ságának e helyen is köszönettel adózom.1

1 Jelen munkál a budapesti kir. magy. tudomány-egyetem bölcsészettudományi

kara a «Korh-A atal jubileumi alapítványt pályadíjával jutalmazta.
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II. Irodalmi áttekintés.

A szóbanforgó területrl az els adatokat Stache Guido x szolgáltatta.

Szerinte a Csörög-hegy telérje a Szilágy községtl délkeletre es, a szilágyi

völgy keleti oldalán emelked s térképemrl kies Vár-hegy kúpjából indul

ki, míg a vele párhuzamos Cseke-hegy telérjét a Szilágytól északkeletre

fekv Malota-hegy feltörése köti össze a Cserhát zömével, melynek
legdélibb kiágazását adják és melynek délnyugat-északkeleti vonulatára

csaknem merlegesen húzódnak. E telérek azon harmadidszaki domb-
vidékbe nyúlnak bele, mely Stache szerint a bazalt (Cserhát) és ettl

nyugatra fekv t r a chi t - terület (Nagymaros-Szob) között fekszik,

majdnem tisztán tengeri eredet és a neogén tengernek a badeni tályagnál

és lajtamészknél idsebb emeletébe tartozó üledékekbl áll.

Ezeket a harmadidszaki képzdményeket Stache két szintre osztja.

A mélyebbet, mely fleg sötét agyag- és kemény homokk-padokból áll,

a bécsi medence horni rétegeivel azonosítja, míg a felsbb világos

sárga- vagy szürkeszín durvább vagy finomabb homokot, a benne talált

kövületek alapján anomiás homoknak nevezi.

Az elbbiek nagy elterjedésük dacára alig egy-két mélyebb fekvés

helyen jutnak felszínre, míg az utóbbiak az egész területet úgyszólván

uralják és Váctól délnyugatra a Kigyó-hegy nyergében is megtalálhatók.

Stache után Schafarzik Ferenc két különböz idben megjelent

munkában ismerteti a területet.2

Az els munka csak az eruptív kzettel foglalkozik és azt anorthit-

augit trachitnak nevezi, mely járulékos olivin tartalmával átmenetet szol-

gáltat a valódi bazaltokhoz, míg második munkájában a terület földtani

kialakulását is tárgyalja és a telér dombjait alkotó homokköveket a Csörög-

hegyen. a nyugatról számított második kbányában talált : aTurritélla

Geinitzi Speyer, Corbula carinata DuJardin, Cardium cingulatum Gold-

fuss, Cardium comatulum Bronn, Cardium Baulini Hébert, Léda gracilis

Deshayes, Pectunculus püosus Linné (kis alak), Ostrea cyatlnda Lamarck»,

kövületek alapján az aquitániai emeletbe sorolja.

Ugyazezen munkájában a Cseke-hegy kzetét hialopilites, mikroaugitos

augit-hipersztén andezitnek, míg a Csörög-hegy telérjét hialopilites augit-

mikrolitos augit andezitnek határozza meg.

Ezen észlelések alapján Schafarzik Ferenc «Budapest és Szt.-Endre

1 G. Stache: Dio geologischen VerhaMtnisse der Umgcbungen von Waitzen in Ungam.

(Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1866. 16. Bánd, III. Heít.).

2 Schafarzik Ferenc : «A Cserhát délnyugati végének eruptív kzetei* (Földtani

Közlöny 1880. évi 8—12. szám) és «A Cserhát piroxén ande/.itjei» (Földtani intézet évkönyve,

IX. kötet. 7. füzet. 1892.).

14*
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vidóke» térképéhez készült magyarázó szövegében a Csörög-hegy barnás

homokkövét a fels oligocénhez sorolja és a törökbálinti felsóoligocén

lerakodásokkal azonosítja. A térképen ennek megfelelen az egész

területet fels o ligo cénne k jelöli.

Az ismertetett munkákon kívül közvetlenül a területre vonatkozó

újabb irodalmi adatok nincsenek, azonban Hofmann Károly. Koch

Antal, Böckh Hugó, Halaváts Gyula és Lrenthey Imre munkáit

meg kell említenünk, mivel ezeknek adatai területünk szoros kapcsolata

és a képzdmények hasonlósága révén, a rétegek meghatározására és elter-

jedésére igen jó átmutatásul szolgálnak. A szóbanforgó munkák címei a

kövei kezk :

1. Hofmann Károly: «A buda-kovácsi hegység földtani viszonyai*.

(Földiáin Intézet évkönyve. I. kötet. 1871.)

2. Kocii Antal: Szt .-Endre- Visegrádi és a Pilis-hegység földtani

leírása». (Földtani Intézet évkönyve, 1. kötet. 1871.)

«A dunai trachytcsoport jobbparti részének földtani leírása» 1877.

M. Tud. Akadémia kiadása.

8. Böckh Hugó: ((Nagymaros környékének földtani viszonyai.)) (Föld-

tani Intézet évkönyve, XIII. kötet. I. füzet 1899.)

4. Halaváts Gyula: «A neogénkorú üledékek Budapest környékén*.

(Földtani Intézel évkönyve, XVII. kötet 1909-10.)

í). Lrenthey Imre : «A rákosszentmihályi Sashalom kavicsainak

koráról)). (Földtani Közlöny, 1904, XXXIV. kötet.)

«Újabb adatok Budapest környéke harmadidszaki üledékeinek

geológiájához)). (Mathem. és term. tud. értesít XXIX. és XXX. kötet.)

Ezek azok az adatok, melyekbl területünk bejárásánál kiindultam.

Ezeknek elrebocsátása után áttérek az általam talált képzdmények leírá-

sára, a lerakodások sorrendjében.

III. Váchartyán vidékének sztratigrafiája.

A) Fels ohgocénkoru laza homok.

1. Pectunculus obovatus Lamk. emelete.

A szóbanforgó vidék legidsebb képzdménye laza, kavicsos, sárga

vagy inkább sárgásbarna homok, mely a csörögi «ö r e g-h e g y» déli lábánál,

a váckishartyán-váci országút mentén nyitott vasúti anyagárkokban, á

csörögi határtól majdnem Vácrától állomásig követhet.

A képzdménj helyenkint igen gazdag kövületekben, melyek között

többnyire kimállotl töredékeka gyakoriak, de sok jó megtartású ép példány

is található. \ gyjtött anyagból a következ alakokat említhetem:
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Ostrea sp., Mytilvs sp. ; Pectunculus obovatus Lam., Pectunculus jyilosusli.,

Corbula carinata DuJ., Turritella Geinitzi Spey, Turritella Beyrichi Hofm. ;.

Cerithium margaritaceum Brocc., Cerithium plicatum Brug; Volutilithes

(Athleia) rarispina Lam. ; Surcala reguláris De Kon.

A felsorolt faunából összehasonlítás céljából álljon itt a következ

kis táblázat (8. oldal).

Amint ez összeállításból kitnik - - a Pectunculus obovatus Lam.,

Turritella Geinitzi Spey.. Turritella Beyriclii Hofm. és Surcula reguláris

De Kon. típusos oligocenfajok, bár a Turritella Geinitzi Sp. a németországi

miocénben is elfordul. A Cerithium margaritaceum- és plicatwn fajok a

középs és fels oligocénnek, de egyúttal a bécsi medence alsó miocénjének

is nagyon ismert kövületei, a Pectunculus pilosus L. és Corbula carinata

Duj. a fels oligocénben elég gyakoriak, bár inkább miocénre utalnak.

Ugyancsak miocénalak a Volutilithes (Athleta) rarispina Lam. is, melyet

azonban Telegdi Eoth Károly 1 a helembai fels oligocén faunából is

ismertetett.

Ez a képzdmény a sárgás-barna kavicsos homok, a Koch által

leírt Pectunculus obovatus tartalmú szentendrei homokos rétegekkel és a

törökbálinti hasonló tartalmú homokkal, úgy petrografiailag, mint fauniszti-

kailag azonos, melyekkel együttesen tehát, határozottan a fels oligocénhez

és pedig a Fuchs Tivadar 2 bécsi geológus által elnevezett kattiai emeletbe

tartozik.

Pectunculus obovatus tartalmú kavicsos homokréteget talált Böckh

Hugó dr. is Nógrádvercénél a Duna mellett, Lrenthey Imre pedig

Kisszentmihályon. Ezek rétegünkkel azonosíthatók, habár Pectunculus

obovatus Lam., Cerithium margaritaceum Brocc. — és a Lrenthey által

közölt faunát tekintve — még Corbula carinata Duj. — a verceit tekintve

pedig Cerithium plicatum Brug. fajokon kívül más közös kövületet nem is

tartalmaznak.

Ez a fels oligocénképzdmény a területnek térszínileg is legmélyebb

részét foglalja el és csak ott van feltárva, ahol fölüle a mintegy 1— \ 1(2

méter vastag húmuszréteget a vasúti töltés céljaira elhordták.

A csörögi két kocsma között, a villamos vasút északi ái kában, ezrével

szedhetjük a felsorolt kövületeket, a csillámos sárga homokból, úgyhogy

1 Roth K. : Fels oligocén fauna Magyarországból. (Giologica Hungarica I. kötet,

I. füz., 65. old.).

ScHAFABZtK-SzoxTAGH : Az aquitan emelet elfordulása Szobb vidékén. (Földt. Közi.

XII. 114.).

2 Ftjchs: Harmadkori kövületek Krapina és Radoboj környékének széntartalmú

miocén képzdményeibl és az úgynevezett aquifaniai emi 'et 'eologia hclyzttérl. 'Magy.

kir. Földt. Évkönyv, X. kötet 5. 1892-94.)
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emez általam felfedezett termhely Budapest vidékének egyik leggazdagabb

oligo cén gyjt helye

.

B) Alsó mediterránkorü homok, kavics, homokk és márga.

2. Anomia ephvp'pium L. t a r t a 1 m ú h o m o k.

Ha a csörögi vasúti állomástól, fels oligocén feltárásunkat elhagyva,

észak felé tartunk, csakhamar a csörögi «öreg-hegy» szlvel beültetett laza

homokos területére jutunk, hol a hegy tetejérl legördül kavics mívelés

alkalmával helyenkint nagy rakásokban kerül ki a mesgyékre.

A finom homokban, mely már az ismertetett fels oligocénképzd-

ményre települ, az «Öreg-hegy» északi oldalán Anomia ephi'p'pium L. var.

sulcata Poli, Anomia ephvppium L. var. rugulosostriata Brocc, Ostrea

edulis L. var. lainellosa Brocc, Ostrea (Gubitostrea) frondosa De. Serr,

maradványait találjuk, még pedig az anomiákat olyan nagy mennyiségben,

hogy azt már e kövületek alapján az alsó mediterrán legalsó szintjébe, az

ú. n. anomiás homok rétegekhez kell sorolnunk.

3. Alsómediterránkorú durva kavics.

A kavics, mely az Ö r e g-h egy tetején vastag, meszes kötanyaggal

összecementezett telepet alkot, kisebb-nagyobb, diónyi, ökölnyi, st néha

a 10—12 cm nagyságot is meghaladó legömbölyödött kzetdarabokból áll.

E kzetdarabok részint a közeli triász mészrögök anyagából valók, részint

pedig olyan sötétszürke mészkbl és kristályos kzetekbl származna k,.

melyek ma már e terület körzetében sem találhatók és melyek teléreink

kzeténél kétségkívül idsebbek. Ez a kavics, melynek nagyobb darabjait

még Váchartyán felett a hegyoldalon is megtaláljuk elszórva, települése

alapján az anomiás homoknál fiatalabb (a 18. ábrabéli szelvényen), anyagára

és jellegére pedig a Budapest vidéki alsó mediterrán kavicsokkal biztosan

azonosítható.

Az anomiás homokon és durva kavicson kívül az alsó mediterránnak

még két rétege található területünkön : laza, helyenkint keményebb homokk
és homokos márga, melyeknek egymáshoz való viszonyát a csöröghegyi

andezittelér mentén lev kfejtésekben tanulmányozhatjuk legjobban.

A legszebb feltárások, a telér nyugoti, Vác felé es végében, az úgy-

nevezett «Pokolvölgy»-tetn vannak. Itt a feltárás legalsó részén, kemény-

szürkés, homokkpadok láthatók, melyre kékes szürke, a telérrel való

érintkezésnél kissé megpörkölt homokos márga települ.
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4. Ostrea digitalina 1 >un. tártai m ú h o m o k k .

A homokk kövületekberi non valami gazdag és a taláH kevés

kövület is oly rossz megtartású, oly annyira koptatott, hogy meghatá-

rozása igen nehéz. A pokolvölgyteti kbánya homokkövébl: Ostrea

sp., Arca sp., Pectuncvlus (Axinea) cfr. Fichteli Desh., és halíoga k

kerültek el.

A homokk nincs másutt közvetlenül a telérek mentén fellátva;

megtaláljuk azonban darabjai! a Basa-hegy alján, a Bángor-, Peres-hegyen,

ópusztánál, az Öreg-hegyrl levezet úton; igen hosszú sávban bukkan

továbbá felszínre a Cseke-hegy déli oldalán, a mély bevágásban húzódó

és a kápolnához vezet úton, hol majdnem területünk nyugoti részét határoló

( Isörög-vizig követhet.

Külön meg kell azonban említenem a csekehegyi telér vonulata mögött

húzódó Királygerenda hegy déli oldalán lev igen jó és tanulságos feltáráso-

kat. Nemcsak azért, mert e feltárások a dfílés határozott megállapítása

szempontjából kétségbevonhatatan adatokat szolgáltatnak, hanem azéii

is, mert a homokos rétegeknek a márgával való váltakozása igen jól észlel-

het. A feltárt homok, homokk és márgarétegek ép úgy, mint a pokol-

völgyteti kbányában 3
h irányban 10° alatt dlnek.

E hegygerinc alacsonyabb nyugoti végében lév, de a dülési viszo-

nyok megállapítása szempontjából legjobb feltárásban legalul ersen homo-

kos márga, erre finom homok, majd ismét homokos márga, finom homok

homokk darabokkal, ersen homokos márga és finom homok települ.

Kövületeket itt a feltárásokban nem sikerült gyüjtenem. A feltárás fölött

a hegyoldalon azonban Ostrea digitalina Dub., és Ceritliium töredékek nagy-

mennyiségén hevernek. Stache szintén csak az Ostrea cijatJnda Lam..

Gerithium plicatum Brug. és Ceritkium margaritaceUrn Brocc. töredékeit

említi e helyrl.

Végül a Duka községtl északra fekv Anna h e g y nyugati vege ben

van hatalmasan feltárt laza, szürke homok, keményebb homokkpadokkal,

melyek dülése az említett düléssel teljesen megegyezik. A homok tömérdek

vaskonkréciót tartalmaz és a kemény padok is ersen rozsdás színek.

Ez a homok az eddig említettektl eltéren rendkívül gazdag kövük ti kin n.

Sajnos a kövületek igen rossz megtart ásuak, úgy, hogy ép példányok gonddal

is alig gyjthetk. Az itt gyjtött fauna a következ alakokból áll : Lima

cfr. (Mantellum) Mans Gmel., Pecten cfr. arcuatus Brocc, Anomia

embriók, Pectunculus sp., Venus (Chione) multilamella Lam., Corbula

gibba Olivi, Dentalium (Antalé) vitreum Schröt., Picula sp.
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5. S 1 i r-m áiga n ö v é n y le n y o ni a t o k k a 1 és foraminif e-

r á k k a 1.

A márga, mely a csörögi telér feltárásaiban a homokk fölé települ,

a Királygerendahegyen pedig a homok és homokkrétegekkel váltakozik,

annahegyi feltárásunkban nem észlelhet. Viszont közvetlenül a telérek

mentén a homokk csak a pokolvölgyteti kbányában van feltárva, ahol

minden átmenet nélkül kékesszürke márga települ reá. Ez a márga, mely

a telér egész hosszában húzódó feltárásokban mindenütt megtalálható,

ott ahol a homokkre települ mintegy 20 cm vastag rétegben, igen gazdag

növényi levóllenyomatokban. E levéllenyomatok közül Dr. Tuzson János

egyetemi tanár úr szívességébl Cinnamonum típusút, Carpinus verus

tipusut és Gastanea Kubinyi Kováts típusra emlékeztet, de annál keske-

nyebb, némileg az eocénbeli örökzöld quercasokra is hasonlító alakokat

sorolhatok fel. Azonkívül még tlevelek is nagy számban vannak a palás

márgában. E növénylenyomatos márgában Cardium sp., Dosinia sp.,

Girce (Gouldia) minima Montg., Gallistotapes vetulus Bast. és Teliina planain

L. var. lamellosa I). C. G. eiég jó megtartású példányai is találhatók.

Tovább keletre «Szurdok» közelében ugyanebbl a kemény margából

még Nodosaria affinis d'Orb. (körülbelül 10 cm hosszú példánya)

Plegiocidaris Peroni Cott. (tüske) és cchinodermata nyomok (fam

Spatangidae) kerültek el. Mállottabb iszapolási maradékából az alább

közölt gazdag foraminifera fauna került ki.

A felsoroltakon kívül — Schréter Zoltán dr. kir. geológus úr szíves-

ségébl — még egy nevezetes lelet állott rendelkezésemre. Ugyanis a

csörögi téléitl alig három km-re, és annak lábával egy magasságban fekv

Vácrátót községbl, a Vigyázó-kert parkjának építése alkalmával Szontagh

Tamás dr. m. kii. földtani intézeti aligazgató úr gazdag faunát gyjtött,

amely petrografiailag teljesen azonos homokos margából származik es

amelyben a következ fajok voltak fölismerhetk: Teliina planata L. var

lamellosa J). C. G., Xenophora (Tugurium) cfr. postextensum Sacc, Gassi-

daria echinophora Lam., Vaginella depressa Daud., Nautilus (Aturia? sp.).

A Vácrátótról Vácdukára vezet út mentén, ahol a telér alig néhány

méter hosszban megszakad, a márga lazább, mállottabb állapotban is fel

van tárva. Errl a helyrl, az ersen homokos szürke márga iszapolási

maradékában igen gazdag foraminifera faunát találtam, mely a következ

fajokat tartalmazza :

Haplophragmium (Lituola) nonioninoides Rbubs.

Lagena glóbosa Montg.

« sidcata d'Oub.

Nodosaria affinis n'Oai:.

« bacillum d'Orb.
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Nodosaria scálaris Batsii sp.

Dentolina polyphragma d'Orb.

« elegáns d'Orb.

« consobrina d'Orb.

« approximata Beüss.

« pauperata d'Orb.

« Verneuilli d'Orb.

Polymorphina communis d'Orb.

Cristellaria arcuata d'Orb.

« orbiüularis d'Orb. sp.

« rotulata Lam. sp.

« cultrata Montf. sp.

Textularia trochus d'Orb.

« carinata d'Orb.

Gaudryina pupoides d'Orb.

Bigenerina capreolus d'Orb. sp.

Bulimina pupoides d'Orb.

Uvigerina pygmoea d'Orb.

« tenuistriala d'Orb.

Globigerina inflata d'Orb.

Tmncatulina ungeriana d'Orb.

« Haidingerii d'Orb.

Botalia Soldanii d'Orb.

Pulvinulina Schreibersii d'Orb.

« Partschiana d'Orb.

Ezen íoraminiférákon kívül echinodermaták mikroszkopikus tüskéi, ostracoda

teknk és hal-otolitusok voltak még az iszapolt anyagban.

Az említett úttól alig 500 m-re délkeletre a Csöröghegy lábánál van a

Haraszti puszta kútja, melynek ásása alkalmával a lösz alatt ugyanarra

a homokos márgára akadtak, melyet a telér menti feltárásokban is mindenütt

megtalálunk. A márga egy darabját a m. kir. földtani intézet szívességébl

megvizsgálhattam és annak iszapolási maradéka a következ igen jó meg-

tartású faunát szolgáltatta :

Huplophragmium nonioninoides Eeuss.

Cornuspira involvens Eeuss.

Quinqueloculina sp.

Nodosaria affinis D'Orb.

Dentolina pauperata d'Orb.

« elegáns d'Orb.

Polymorphina communis d'Orb.

« oblonga d'Orb.

Cristellaria cultrata Montf. sp.

Gaudryina subrotundata Schweiger.
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Bigenerina cwpreólus d'Orb.

Bolwma punctata d'Orb.

üvigerma pygmoea d'Orb.

Rotaliu SoWanii d'Orb.

A meghatározott fajokon kívül még: rotaliák, 'pulvinulinák, Iruncalulinák,

mikroszkopikus eóliinus tüskék, osíraZcocZa-héjak és hal-otólitusok találhatók.

Nagyjában ugyanezt a faunái tartalmazta az Ó-Bángorhegy déli

oldalán talált feltárásból és a Királygerendahegy mély vízmosásából vett

ersen homokos márga maradéka is, azzal a különbséggel, hogy míg az

elbb részletezett faunában fleg a nodosariák, dentalinák, cristellariák,

textulariák, rotaliák, pulvinulinák és truncatulinák vannak túlsúlyban,

addig a most említett feltárásokból nyert iszapolási maradékban a nodo-

sariák. dentalinák ritkábbak és helyüket az uvigerinák foglalják el.

Az ismertetett képzdmények viszonyának könnyebb áttekintése

céljából vessünk egy pillantást a harántszelvényre, mely a csörögi vasút-

állomástól ÉK irányban — a rétegek dülésének megfelelen — a Pokol-

völgytetn halad át. (A szelvényt a 13. ábra mutatja.)

A fels oligocén Pectunculas obovatus Lam. tartalmú, 1. sárgás
h o m o k r a, 2. szürke, finom szem a nomiás homok, erre 3.

durva kavics, melyre viszont 4. helyenkint homokk padok-
kal, majd 5. márgás rétegekkel váltakozó finomabb kavics

települ. Lrentiiey Imre idézett munkáiban foglaltak alapján meg-

állapíthatjuk, hogy képzdményeink petrografiai kifejldése teljesen

azonos a Budapest közvetlen közelében lév, különösen pedig Budafok

északi végében a Sashegyen oly kitnen feltárt alsó mediterrán réte-

gekével. A felsorolt makrofaunából, ha azt könnyebb összehasonlítás ked-

veéri táblázatba foglaljuk (15. oldal), kitnik, hogy abban olyan faj,

amely csakis az oligocénre szorítkozna, egyetlen egy sincs.

Az oligocén ben is elforduló négy faj közül a Corbula gibba Olivi

ma is él; a Perien arcuatus Brocc. különböz varietásai az oligocénnél

mind fiatalabbak, a Királygerendahegyrl való Cérithium plicatum Brug.

és Cérithium margariiaceum Brocc. olyan fajok ugyan, melyek már a

középs oligocénben is elfordulnak, azonban nem hiányoznak a Bécsi

medence, északi Németország, st Olaszország miocénjébl sem, viszont

a velük együtt elforduló Osfrea digitálma Dub az oligocénból még teljesen

ismeretlen és az összes környékbeli (Verne.'. Göd, Budafok, Rákospalota)

képzdményekben az alsó mediterránban Eordul mar el.
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A. csörögi andezit telérek környékén elforduló alsómediterrán
fauna összehasonlító táblázata.

P a j ok n e v e
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E rétegeinkel tehát az alsó mediterránba kell sorolnunk annál is

inkább, mert faunája az ú. n. bécsi medence x kitnen ismert alsó medi-

terrán faunájával 2 teljesen azonos, és a Lrenthey Imre által isme] teteit

budafoki faunával is hasonlóságot mutat.

A foraminifera fauna jellege teljesen megfelel a kzet sekélytengeri

fáciesének s els tekintetre a fels mediterránra utal. Azonban a fels medi-

terrán partszegélyi övében nagyon gyakori a in phisteginák, h e t e-

rosteginákés p o 1 y s t o m e 1 1 á k egészen hiányoznak, ami nemcsak

az üledék eltér fáciesében leli magyarázatát, hanem kétségtelen kor-

különbségre utal. így a legközelebb es Rákospalotáról ismertetett8 azonos

fácies középs miocén kékes szürke márga, foraminifera faunájával, csak

a polymorphinák jelenléte ad némi megegyezést, ellenben az abban

uralkodó polystomellák és nonioninák faunánkban egyálta-

lán hiányoznak. Faunánk tehát ;i hazánkban nagyon közönséges fels

mediterrán foraminiferafaunáktól eltér. A közeli területek alsó naediter-

i;üi rétegeibl Eoraminiferákal eddig még nagyon keveset ismerünk, ami

inkább az ilyen irányú vizsgálatok hiányának, mint a rétegek foraminiferá-

ban való meddségének tudható be. Erre vall legalább az a körülmény,

hogy a budafoki Sashegy ÉNy.-i végénél feltárt (kavics és homok fölött

teli i'ült) ersen meszes homokos márga, a begyjtött összehasonlító anyag

iszapolási maradékában gazdag mikrofaunát adott, melyben többek közt

Textularia Mayeriana, d'ORB. Anomalina austriaca d'ORB, rossz megtar-

tású polymorphina félék, spongia tk és echinodermaták
mikroszkopikus tüskéi voltak felismerhetk.

Sajnos az alakokigen aprók, átkristályosodott és igen koptatott héjúak.

Az erdélyi medence hi d a lmás i rétegeinek az itt említettekkel megegyez
összetétel gazdag foraminifera faunája 4 rétegeink helyét az alsó medi-

t< rrán legfels részében állapítja meg, ahol a hidalmási rétegek is helyet

foglalnak.

Alsó mediterrán réleg.-ink fölött részben diluvialis lösz, részben

p dig alluvialis futóhomok települ. A fels mediterrán és ezt követ korok

üledékei a diluviumig területünkrl hiányzanak, amirl a szomszédos
t. rületek földtani fölépítését tekintetbe véve arra következtethetünk,

hogv ekkor területünk szárazulat volt.

1 Hokknks R. : l'.an und Bild der Ebcnen Österreicbs.

- BOEENE8 M. :
J)i« fossilen Mollusken deB Tértiárbeckens von Wien. (Abb. dér

k. k. Qeol. Reicb an t, Wi< n 1856 70.).

Sohapfbb I'.: Da Mioo&rj eon Eggenburg. (Al>li. án geol. Reichsanst. Bd.

XXII. L910.).

3 Fi:a\/i:n \r
: Középmiocén rétegeknek i'm elfordulásáról Budapesl környékén,

Rákospalotán. (Földtani Közlönj 1910. L68. old.).

1 Kocn A.: A/ Erdélyrészi medence harmadkori képzdményei. TI. N<ogen.
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Az elmondottak alapján 1. a f e 1 s o li g o cé n homokra következ
alsó mediterránba sorolt képzdmények, a kövei kezó tagokból

állanak: 2. legalul homok, mely az anomiás homokkal azonosítható;

3. erre következik durva kavics, mely a budafoki alsó mediterrán

kavicsokkal egyezik ; a kavics fölött újból ; 4. h o m o k é s kissé kavi-
csos homokk, majd 5. homokos márga zárja le a rétegek

sorát, mely utóbbi sok vonatkozást mutat a s 1 í r - m á r g á va 1

és ennek megfelelleg az alsó és fels mediterrán határrétegei gyanánt
tekintend.

C) Andezitek.

Az eredetileg ÉK-felé dl alsó mediterrán képzdményeket, közel

K-Ny. irányú téléiben áttörte az a kitörésben' kzet, mely a térszín emlí-

tett élesen kiváló gerincét alkotja. A feltörés mentén az üledékek kissé

felemeldtek, amiként ez a 15. ábrabeü fényképen látható.

15. ábra. A Pokolvölgyi kfejt andezit telérének fényképe.
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A laza üledékek azonban a nyomásnak könnyen engedtek és vékony

takaróként maradtak a kitört és megszilárdult magma felett. Ennélfogva

a létrejött eruptív kzet felszínre csak akkor került, mikor az erózió a külön-

ben vékony takarót eltávolította.

Az erózió voltaképen csak a csöröghegyi télért hozta teljesen fel-

színre, a csekehegyi telérbl csak rossz feltárások vannak, de az eruptív

kzet törmelékeit oly mennyiségben találjuk az Óbángorhegyen is, hogy

annak gerincében szintén fel kell tételeznünk az andezit télért, habár fel-

szí niv nem is került.

A csöröghegyi és csekehegyi telérek kzetei már puszta megtekintésre

•is lényeges különbséget mutatnak. A csöröghegyi kzet friss darabjai sötét

zöldesszürkék és gyakran a mállás nyomait mutatják, míg a csekehegyi

Alluviuni
\i-''i mediterrán

lii. ábra. Szelvény a Pokolvölgyi nagy kfejtn keresztül.

(Az srégi kfejtben a kifejtett andezit helyén 10 méter széles és 20 méter mély üreg

van, amely a hegygerinc hosszában óriási barázda gyanánl húzódik.}

kz* i darabjai úgyszólván szurokfeketék, üdék és rendkívül szívósak.

Mindkét kzet hipokristályos porfiros szövet, még pedig e szövetnek

hialopilites változatát mutálja, de a küls formának megfelelen elegy-

rész) ikben és azok kifejldésében lényegesen eltérnek egymástól.

6. A c s ö r ö g hegyi augit-andezit.

A Csöröghegy kzetének alapanyaga üvegbl, apró földpát-lécve- ke Ív-

bl, augit- és ma.Lf ni'tü-szi'iiu'e-k«'klil áll. Ebben az alapanyagban kevés

nagyobb Eöldpát és még kevesebb augit van porfirosan kiválva, azonkívül

zöldszín kloritos halmazokat is találunk benne, melyek az augii elmálásá-

ból keletkeztek.

az alapanyag földpátjának, mint a porfirosan kivált földpátnak

ikerrovátkoltsága (albit-ikertörvény) elárulja rögtön, hogy plagioklasszal
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van dolgunk ; kanada-balzsamnál való jóval ersebb fénytörése pedig a

nagyobb Ca tartalmú, bazikusabb földpátokra utal. Az ikerrovátkák az

albit-t örvény ikerlapjára (010) merlegesen kb. 38°-os maximális szimmetri-

kus kioltlást mutatnak, a földpát tehát a bytownit-anorthit sorozatba tarto-

zik. Az alapanyag földpátja valamivel savanyúbb földpát viselkedését

mutatja. Az intratelluros földpátok frissek, az ikerrovátkoltságon kívül

zónás szerkezetet mutatnak és gyakran tartalmaznak az alapanyagból

való sötétszín üvegzárványokat, amelyek a repedések mentén elhelyez-

kedve semmi szabályosságot nem mutatnak.

Az intratelluros augit, mely mennyiségre nézve sokkal kevesebb

mint a földpát, általában friss, ersen repedezett, zárványt nem tartalmaz;

ikreket is alkot a harántlap (100) szerint. Az alapanyag augitja mindig

szemek alakjában fordul el, soha sincsen kristályalakja. Az augiton itt-ott

a repedések mentén a kloritosodás jelei mutatkoznak, ami arra mutat,

hogy a kzet már ersen meg van támadva. A kzet málására különben az

összes feltárásokban észlelhet ersen elrehaladott gömbös elválás is

figyelmeztet bennünket (18. ábra), melynek kzetünk egyik legszebb példá-

ját mutatja. A felsorolt elegyrészek alapján a Csöröghegy kzete augit-
andezit.

6a. A c s eke hegyi hipcrsztén augit-andezit.

A Csekehegy kzetének alapanyaga sötétszín üvegbl, földpát-

részecskék, augit szemecskékbl és srn egyenletesen elhintett , igen apró

magnetitkristálykákból áll, miáltal a kzet sötét, majdnem szurokfekete

külst nyer. Ebben az üveges alapanyagban földpát és piroxén van igen

szép friss kristályokban kiválva.

Az intratelluros földpátok sokkal nagyobb mennyiségben váltak ki

ebben a kzetben, mint a csöröghegyiben, sokkal srbben és határozot-

tabban ikerrovátkoltak, (albit-ikertörvény szerint ) frissek, zárványt nem
tartalmaznak, széleiken azonban imitt-amott nagyon kevés üveget találunk

az alapanyagból és zónás szerkezetet is mutatnak. Általában a kanada-

balzsanmál ersebb fénytörésüek és kb. 36—38° maximális kioltást mutat-

nak, az ikersíkra merleges metszetekben. Ezek alapján a bytownit sorhoz

tartozó földpattal van dolgunk. Az alapanyag földpátja hasonló viselke-

dés.

A porfirosan kivált piroxének igen szép, friss, jól kifejldött kristályo-

kat alkotnak. A kristályokon jelen van a harántlap (100) oldallap (010),

prizmalap (110) és a rombos pyramis (111). Gyakoriak az ikrek (100) sze-

rint és ezek rendes táblás kifejldések.
Kétféle piroxén van a kzetben, a rombos hipersztén és a mono-

klin augit. A bazaltos augit ferdén olt ki, nagyobb fénytörése és ersebb

Földtani Közlöny. XLVTI. köt. 1917. 15
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ketts törése van. mint a hipersztennek és mindig pozitív optikai karaktert

mutat. A hipersztén a prizmazónában egyenesen olt ki, gyengébb ketts

törés mint az augit és így keresztezett nikolok között alacsonyabb inter-

ferentia színt is ad és a fzónát kivéve negatív optikai karaktert mutat.

Gyakoriak az augit-hipersztén alkotta összenövések.

Találunk még a kzetben szórványosan chlorit-halmazokat és szer-

pentint is, mely utóbbinak elfordulási formája arra enged követ kezt tini,

hogy oliviu szerpentinesedett, bár olivin a csiszolatokban nem észlelhet.

A kzet magneiil tartalmát nem lehet megítélni, mert teljesen eltnik a

fekete át nem látszó nagyon sok salakos üveget tartalmazó alapanyagban-

Á fenti ásványösszetétel alapján a kzet hipersztén- augit
a í) d e zi t. Nagyon szép. friss üde kzet, mely típusos kifejldés a maga

nemében és egyike legszebb andezitjeinknek.

A fent elmondottak alapján végeredményben mindkét kzet ersen

bázikus andezit, melyek — bár elegyrészeik és azok kifejldése tekinteté-

ben eltérést is mutatnak egymástól — ugyanazon fkitörés eredményeinek

tekint Int k. mely a Cserhál többi erupcióit létrehozta.

D) Diluvium (Pleisztocén).

7. K a v i e s e s J ö s z t a k a r ó.

Területünket legnagyobb részben lösz födi, mely ma többé-kevésbé

egységes takarói formálva borítja az idsebb rétegeket. A legtöbb helyen

nem közvetlenül a felsorolt idsebb képzdményekre települ, hanem a

lösz alján csaknem mindenütt egy a közeli idsebb kzetekbl, kavics,

homok és andezitbl álló I örmelékes réteget látunk, mely a diluvium eróziós

jelenségeire utal.

A Lösztakaró leginkább átmosott másodlagos lösz, amit helyenkint

kavicsok szintes rétegekben való köz betelepülései bizonyítanak.

E) Alluvium (Holocén).

Futóhomok, zsombék, a vízfolyások mentén lerakódotl hordalék és

csekély liiiniusz alkotja ;ix alluviümot.

8. Futóhomok.

A futóhomok területünknek a Kígyóhegy vonulatától délre. -.,

részét Vácduka község völgyeletét és a Csörögvíztól nyugatra es terüle-

tet borítja. Anyagát a terület fels oligocén és alsó mediterrán homokos

rétegeibl nyeri. \ másik két képzdmény alig számottev humusz a szán-
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tás-vetés alá fogott terület egyes részein, mig zsombék a Királygerendai

völgy alján keletkezett.

IV. Yácliartyán vidékének tektonikája.

A terület földtani szerkezete aránylag egyszernek mond-

ható. Az átlagos északi düléseknek megfelelié g a legidsebb fels oligocén-

rétegek délen helyezkednek el s észak felé az említett fiatalabb rétegek

következnek, rendes egymásra következ sorrendben, a legfiatalabb piroxén-

andezitig, mely az egész rétegsort áttörte. Az andezitkitöréssel kapcsolatos

mozgások csak a rétegeknek már említett telérmenti fölemeltetésében

nyilvánulnak (15. és 16. ábra). Az andezitben észlelhet litoklázisok és a

terület térszíni viszonyai azonban fiatalabb mozgásokra is utalnak, amelyek

legjobban a telérek szilárdabb vonulatában nyomozhatok. Ezek a mozgá-

sok közel észak-déli vagy északkelet-délnyugati törésvonalak mentén víz-

szintes eltolódások gyanánt mutatkoztak s a képzdményeknek

egyes szakaszait, rögeit kisebb-nagyobb mértékben eredeti helyzetébl

kimozdították. A csöröghegyi téléiben különösen jól látható ilyen eltolódás

a Kígyóhegyen s a Szurdok irányában. A t elér csapásának többszörös

gyenge hajlása is hasonló haránteltolódások eredményvonala gyanánt

tekinthet.

A vízszintes eltolódásokon kívül függleges irányú lezökkenések

jelenléte is megállapítható. Ilyenek kisebb mértékben a pokolvölgyi k-
fejt bejáratában föltárt andezitapofizisen észlelhet jól, csaknem függ-

leges litoklázisok mentén (17. ábra).

Valamivel bizonytalanabb a telér sóstópusztai megszakadásának

szerkezeti nyomozása, de az andezitnek 600—700 méteres megszakadása

és az itt haladó széles völgy egy északnyugat-délkeleti haránttörés jelenlétére

utal. A dukai mélyedést valószínleg egy erre merleges hosszanti törésvonal

mellett lezökkenés indította meg, és azután az erózió tágította ; ami a

csöröghegyi és a bángorhegyi márgakzet azonos magasságban való hely-

zetébl következik..

Az itt említett biztosabban nehezen nyomozható törésvonalak a

Középhegység jellemz törésvonalaival nagyjában megegyeznek. Az andezit-

kitörésnél fiatalabb mozgások közelebbi kora a terület fiatalabb üledékei-

nek hiánya miatt nem állapítható meg, de a Középhegység hasonló jelen-

ségeinek alapján leginkább a miocén végére tehet.

V. A vidék geológiai kialakulása és az andezit telérek

keletkezése.

Az elmondottakat röviden összefoglalva, területünkön a fels oligocén

laza kavicsos homokja a legmélyebb képzdmény; erre települ az alsó

15*
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mediterrán kavics, homokk és foraminiferás márga, melyek szintén köny-

i ív. 11 málló, nem nagy ellenállással bíró kzetek. Ezekéi a kzeteket találta

itt az andezit-kitörés. A laza üledékek a magma nyomásának engedve

felemelkedtek és a kemény tengely gyanánt benyomult andezittel együtt

az ismerteteti gerincek kiformálódásának alapját szolgáltatták. A hegy-

o mink alakulása azonban arra enged következtetni, hogy a magma nem

törte át teljesen a nyomásnak könnyen enged kzeteket, a kitörés tehál

i felszínre nem jutott egészen, hanem a kissé kiemelt homokk és márga

valószínleg vékony takarót alkotott fölötte.

17. ábra. A tnediti rrán márgarétcgek közé benyomult andezit-apofizis, a Pokolvülgy-kfejt

bejáratán.

A deli gerinc, mely a Pokolvölgynél kezddik és egészen a Lajos-

hegy, Kisnémedi községtl délre es végéig húzódik, úgyszólván egész

hosszában egyenl magasságú; átlagban 210 méter. A Sóstó-puszta mellett

emelked öreghegyen (hol a telér megszakad) az andezit 'a harmadid-
3zaki kzetekkel együtl eltnik a szem dl, azonban egyes helyeken a

homokkvel, néhol pedig ;iz andezitéi is megtaláljuk; a képzdmények
tehát megvannak in is, csak feltárva nincsenek. A Csekehegy andezitjét

legnagyobbrészt lösz bontja, csak egyes rossz feltárásokban akadunk

törmelékére. A talált temérdek törmelék miatt ugyancsak fel kell tételez-

nünk az andezil tengelyt a Bángorhegy gerincében is. ha feltárva nem is

találjuk.



A CSÖRÖGI ANDEZIT-TELEREK FÖLDTANI VISZONYAI. 221

A felérek kdei kezese — mint ezt a mediterrán márgába nyomult

apofizis is bizonyítja — kétségtelenül az alsó mediterrán áttört üledé-

keinek lerakodása után történt, de hogy mikor, arra pusztán területünk

vizsgálata alapján felelni nem lehet, mert a kitörést követ korok üledékei

hiányoznak. A kitörések idejének szkebb megállapítása céljából tehát

keresnünk kell andezitjeink összefüggését a szomszédos területek ande-

zitjeivel. Nyugat felé a Duna völgye húzódik, errefelé a telérek megsznnek,
de ha csapásukat keletre követjük, úgy az északi Csekehegy vonulatának

irányában a Malotahegy azonos összetétel andezitjét, míg a déli gerinc

egyenes folytatásában a már említett Várhegy andezitjét találjuk. E kél

andezitkup kapcsolja teléreinket a Cserhát kissé ÉK.-DNy.-irányú vonulaia-

nak deli végéhez.

A Cserhát kitörései Schafarzik Ferenc vizsgálatai szerint az alsó

és fels mediterrán határán történtek, a fels mediterrán kzeteinek le-

rakodását megelzleg. A kitörések, — tekintve, hogy a tufarétegekben

olykor túlnyomó mennyiségben fordulnak el kzd darabok, lapillik, st

óriási bombák is és hogy a finom hamu között néha szabad bytownit, anorthit

kristályokat találni — nagyon hevesek lehettek. Az óriási erej és feszült-

ség erupciónak következménye valószínleg, hogy a kitörés ftömegébl
a szóbanforgó telérek anyaga a környez homokkbe nyomult, melyei a

kitöréseket megelz bizonyára nagyarányú földmozgások már megtördel-

tek, preformáltak. Az erózió, mely a mediterrán kavicsból csak a terület

nyugati részén lév Öreghegyet hagyta meg, a laza homokkövet és márgát

sem kímélte és a telérek tetejét részben szabaddá tette.

Minthogy az andezit a legbázisosabbak közé tartozik, melynek föld-

pátja az anorthit a legkönnyebben málló földpát, a teléren is érezhetvé

váltak a pusztulás nyomai.

Elszói' az érintkezési lapokkal párhuzamosan repedezett meg, majd
a leszivárgó vizek hatása alatt, gömbös héjas darabokban vált el (18. ábra)

porfirosan kivált augitja pedig elkloritosodott. Az erózió folyamánya

részben a Kígyóhegynek, Vácrátótról Vácdukára vezet «Szurdokban»

való megszakadása is. Készben csak, mert a Szurdokban lév megszakítás-

nál az erózió a kitörés ideje után történt földmozgásokkal együtt csak

preformáló szerepet játszhatott és a hátráló erózió által megkezdett gerin-

cet valószínleg az emberi kéz bontotta ki, hogy a duka-rátóti helyi közleke-

dés fontos vonalát könnyebben járhatóvá tegye. A kibontott telér két

oldalán a márga beomlott és ma a bevágás két oldalát teljesen födi.

Másképen keletkezhetett a felérnek Sóstó pusztánál való megszakadása.

Ha ugyanis terület ünk alakulását vizsgáljuk, két törési vonalat tételezhetünk

fel. (14. ábra.) Az egyiket a királygerendai és kisnénu di vízvölgy irányában,

a másikai vele párhuzamosan a Sóstó-pusztán lev megszakításon át.

A két vetdés biztos megállapítására nincs elegend támaszpontunk,
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de a rétegeknek északkeleti irányban való 10°-os d ülése, valamint az andezit-

nek megszakadása arra enged következtetni, hogy a mediterrán t<nger

visszavonulásakor bekövetkezett földmozgások az erózió megindulta elti

j '44

18. ábra. Gömbös elváiásó andezit, amely egymást keresztez kzetrepedések mentén

keletkezett. A Kígyóhegy kfejtje.

területünket is érték és a megbolygatott andezitet az erózió elmosta, úgy

hogy a diluvium nagyjában már a most kialakult térszint találta.

VI. A. váchartyáni Csörögi-hegy vidékének összefoglaló

leírása.

A Vácztól keletre es dombvidék a Cserhál aeogén vidékének elhegyeib]

áll, amiket harmadkori rétegek és eruptn kzetek alkotnak. Az átlag 200—300 m
t. f. magaslatok egyenetlenségei fkép a denudációs hatásokból keletkeztek;

a víz és szél mkodésr nagyon szépen észlelhet ezen ;i dombos vidéken. Egy

a Pokolvölgy és öreghegy között, nyugat keleti irányban húzódó Kígyó-hegy

andezit-telére keményebb, ellenálóbb kzetével hosszú gerinc formájában emel-

kedik ki és araija a térszint, míg a környez laza homokkövek s márgák elsimuló

dombokai mutatnak. A keményebb eruptív kzetek Bókkal jobban ellenállottak

a letaroló hatásoknak, mini a puhább üledékek. A vidék orografiai s hidrográfiai

viszonyait ÉK—DNy-i irányi! dombvonulatok - völgyek szabják meg, csupán

a keskeny andezit-telérek mutatnak ettl eltéren tisztán kelet-nyugati irányokai

.





Dr Hollós András Lajos: A csörögi Kigyóhegy vidékének geológiai térképe. 1:31,250 mértékben.

Földtani Közlöny Bánd XLYII. kötet (1917). Ltjdwig Anlreas Hollós: Geologische Karte der Umgebung des Kigyóhegy bei Csörög. MaBstab 1:31,250 Tafel IV. tábla.
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Uelyabítésl A Kisnemeditöl északra lev J.inoshegy 308 m.teres gerincére aodezitteler rajzolandó, amely összeköiö vonal gyanánt szolgál a keleten lev 302 méteres Malotahegy óa a

nyugaton emelked 300 méteres Csebehegy hasadókvulbanJHi között.

Berichligungl Aut den 308 m. hohen Itücken der von Kisnémedi nördlich liegenden cjánosi Berg ist der Andeiitdyke noch einzuzeictanen. der >N zosammenbindende Linie dit

Bwiüohen dem Spaltvulkano des östlich liegenden 302 m. hben «Malota«-Berg und dem westlich sich emporbebenden 300 m. hben • Csuke»-Eerg.
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A vidéket a következ képzdmények építik fel
x

:

1. Fels oli gócén kori laza homokk, amely a váczkis-

hartyán—váczi országút déli oldalán, a villamos-vasút bevágásaiban van feltárva,

s Pectunculus obovatus Lamarck s Turritella Geinitzi Spey. kövületeket tartalmaz.

2. Alsó mediterránkorú a no mi ás homok, az öreghegy t'szaki ol-

dalán az Anomia ephippium L. gazdag tekn maradványaival.

3. Alsómediterránkorú durva kavics, amely a csörögi

Öreghegy (202 ni) szlvel beültetett tttején található. Ez a kavicstelep kizárólag

kevés mészkbl és túlnyomólag kristályos palákból származó görgetegeket

taralmaz; a középszem és durva szem kavicsok között andezitnek még

nyoma sincs.

4. Alsómediterránkorú homokk és márga. Legszebb fel-

tárásai a dukai Pokolvölgyben vannak, ahol alsó részén kemény szürkés homokk-

padok, s feljebb kékesszürke márgarétegek települnek. Itt az eredetileg lankásan

észak felé dl homokk-rétegeket, az andezitkitörés mindkét oldalon kissé fel-

emelte, s helyenkint az andezit a márga rétegeket keményre égette. A homokk
azonkívül megtalálható a Királygerendai völgyben, számos más helyütt, s belle

Ostrea cyathula, Ostrra digitalina, Cerithium plicatum, s Cerithium margaritaceum

kerültek ki.

5. A homokkre kékesszürke márga települ, amelyben a

Váczrátótról Váczdukára vezet út mentén gazdag foraminifera fauna található,

jellegzetes sekélytengeri alakokkal : nodosaria-, cristellaria-, rotalia-, truncatulina-

félékkel. Ez a foraminifera -fauna a hazánkban nagyon közönséges felsmedi-

terrán-foraminifera-faunáktól nagyon eltér, mert hiányzanak belle az amphiste-

gina, heterostegina s polystomella-félék. Nevezetes, hogy a. közeli területek alsó-

mediterrán rétegeibl foraminiferákat eddig nagyon keveset ismerünk ; a szóban-

forgó fauna leginkább az erdélyi ú. n. hidalmási rétegek foraminifera fauná-

jával egyezik, s így az alsó mediterrán fels emeletébe sorozható.

Ügy a felsmediterrán emelet, mint az erre következ rétegcsoportok egész

a diluviumig hiányzanak.

6. Andezittelérek. A duka-kishartyáni Csörögi-hegy az 1 : 25,000

mérték térképen a Pokolvölggyel jelzett helyen kezddik, s a Kígyóhegyen át

az Öreghegyig húzódik, átlagos magassága 210 méter. Ez a déli andezit-vonulat,

amelynek a felszínen látható hossza 4*5 km. Az Öreghegy alatt a telér megszakad

és csak 2 km-rel odébb a sóspusztai Lajos-hegyen bukkanik fel 1 km hosszú gerinc

formájában. A Kígyóhegy kzete hipokristályos, porfiros szövet a ugit an-

dezit, amely helyenkint igen szép gömbös elválást mutat.

A másik andezitvonulat északon, a 200 m magas Cseke-hegyen van, s ennek

kzete már a bazaltokhoz közeled ersen bázisos hipersztén-
augit- andezit. Az andezitkitörések keskeny telére a márgát is meg-

bolygatta s kissé fölemelte. A telér eredetileg egész hosszában nem volt a fel-

színen, amit az is bizonyít, hogy egyes szakaszokban most is födve van. s csak

1 gy az itt felsorolt, mint a f-zövegben elbb is használt 1—8. számok a 13 ábra

megfelel képzdményeire is vonatkoznak.
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az utólagos erózió távolította el róla a laza márgát. Az andezittelérek a fels-

mediterrán korban megindult vulkánizmusnak termékei, de rejtett kitörések,

amelyek az alsómediterrán márgát nem mindenhol törték át.

A terület utólagos mozgásaira utalnak az andezitben látható kzetrepedések,
litoklázisok, amelyek a gömbös elmállási formákat is lehetvé tették.

7. Diluviális (pleisztocén) lösz födi északon a térszín legnagyobb
részét.

8. Alluviális (holocén) futóhomok borítja a Dunáig térj d
síkságot, s körülveszi a Kigyóh 'gyet a Vác felé tekint homlokán.

A geológiai felvétel fkép abban különbözik a Schafarzik FERENC-féle

régibb felvételtl, hogy a terület zöme Schafarzik felvételén a fels oligocén

pectunculusos homokk-csoportjába tartozik, míg aszóbanforgó felvétel, miként
ezt a IV. táblabeli térkép mutatja, ezen képzdmények nagy részét az alsó-

mediterránba sorozza.

Kelt Budapesten, 1917 május 20-án.

Készült a kir. magy. tudományegyetem földtani intézetében.

A KAKANOS-HIKIYSEG ANDEZITJEI.

Irta: Scholtz Margit dr. egyetemi tanársegéd.

— A 19, 20. ábrával. —

A Karancs-hegység geológiai viszonyai.

Nógrád megye keleti részén az alacsony miocén-oligocén halomvidékbl

két nagyobb, 600—700 méteres andezit-hegytömb emelkedik ki, a Karancs és

a Sátoros, amelyek a nógrád—gömöri bazaltvidék nyugati ívének fordulójában

foglalnak helyei

.

A két hegytömeg korára és szerkezetére nézve úgyszólván teljesen egyforma

.

Noszky Jen,12 ki a vidéket geológiáikig reambulált a, azoknak geológiai viszo-

nya ii röviden a következkben foglalta össze és bocsájtotta remdelkezésemre

.

A Karancs és Sátoros hegyek környékének bázisa a mélységben a krislályo>-

pala. Ezt mutatja a balassagyarmati mélyfúrás, ahol az oligocénrétegek alatt

560 m mélységben a kristályospalákat megütötték. Ezenkívül ezt igazolják azok

1 Dr. Xöszky Jen: Merít] északra lev dombos vidék földtani viszonyai: Magy.

kir. földtani Intézet évi jelentése 1915. 304- :i7.">.

2 Dr. Noszky Jen: A salgótarjáni szénterülel földtani viszonyai. K<>ch emlék-

könyv, fi"— 90.
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a kristályospala zárványok is. amelyek a sátorosi állami kfejt andezitjében

találhatók és amelyekei az andezitláva a fellövésekor a mélységbl magával

ragadoti

.

A kristályospalák fölött közvetlenül az alsó-, és e fölött a fels oligocón-

rétegek települnek, egyforma agyagos kifejldésben. Ezek az üledékek azonban

itt nem típusos formájukban vannak jelen ; az andezit feltörések következtében

utólag módosultak, metamorphizálódtak. A kemény, palás, sötétszürke rétegeket

az els térképezjuk Paul nyomán sokáig karbonkorúaknak tartották, de jelen-

leg a bennük található kövületek kétségtelenül bizonyítják oligocén voltukat.

Az oligocén agyagos-palás képzdmények felett vastag, glaukonitos homokk
rétegesi) portot találunk, amely a fels oligocén fels részének és az alsó medi-

terrán alsó részének felel meg.

A homokk felett az alsó mediterrán emelet felsbb kontinentális, kavicsos,

homokos rétegei következnek a széntelepekkel, majd az elnyomuló (transgredáló)

tengeri üledékek, amelyek azonban már csak a Karancs távolabbi környékén

vannak meg.

A Karancs és a Sátoros andezittömzsének feltörése a vizsgálatok alapján

valószínleg az alsó meditterán emelet ideje alatt törtónt. A mélységbl feltó-

duló magma nem tudott a felszínre jutni, a nagyvastagságú oligocén és a feléje

települ alsómediterrán rétegek egy részét boltozatosán felemelte s az oligocén-

rótegek közé hatalmas tömegben benyomult. Az oligocénrétegek közé benyomuló

andezitmagma a. kitörés helyétl távolabb fokozatosan elvékonyodott és a fel-

emelt, feléje boruló takaróban képzdött repedésekbe számos vókonyebb-vasta-

gabb télért bocsátott. Tehát legnagyobb valószínség szerint a Karancs és Sá-

toros andezit tön len,*.' lakkolith formájában tört fel és merevedett meg, lakkolith

voltai bizonyítják az üledékes kzetek is. a melyeknek kifelé dl rétegei az an-

deziftöinzsöt köpenyszerleg veszik körül. Továbbá erre utalnak még a Karancs

tetején meglév üledókfoszlányok, az egykori felemelt boltozat maradványai.

Noszky szerint az alsó mediterrán emelet második felében már készen

állottak a felemelkedett andezitlakkolithok, a felettük lév üledékesboltozattal

együtt. A felemelkedés idpontjától kezdve a denudáció és az erózió kezdte meg

mködését. Ezeknek hatalmas, erteljes munkája letakarította az andezit felett

lev üledékboltozatot, úgy, hogy lassanként magába az andezitbe is bemélyediek

az eróziós-árkok s a miocén végétl a pliocén- és pleisztocén-idszakukon ; it

ennek e^y része is elerodálódotl

.

Noszky Jen szerint fcehál a Karancs lakkolith volt. Azonban véle-

ményem szerint itt nem lehel szó típusos lakkolitbról, hanem inkább erupciós

lakkolithról 1 beszélhetünk, tehát olyan kitörésrl, amelyben a magma a felületre

is utat talált, mint pb az Euganeák trachitdombjában.

Ennyiben volt szíves Noszky tanár a Karancs hegység geológiai viszo-

nyait jellemezni. Ezek után pedig áttérek a hegység eruptív kzeteinek a kzet-

tani ismertetésére.

1 F. v. Wolf: Der ViilkanÍKimis, Stuttgart L914. Pag. 441. 44l\
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A Karancs hegység andezitjeinek típusai.

Somoskújfalu vidékén elforduló andeziteknek két ftipusát különböz-

tetjük meg. Az els tipust képviseli a tulajdonképeni karancsi andezit, amely a

Karancs fcsúcsát (727 m), és a hozzá tartozó gerinceket és csúcsokat alkotja ;

a másodikat pedig a Sátoroshegy andezitje. A két kzettípus már szabad megte-

kintésre is lényegesen eltér egymástól. A Karancs andezitje vagy sötétszürke

szín kzet — cigányk — amint a vidék kfejt munkásai nevezik, — vagy

szürkésfehérbe hajló mállott amfibolandezit. — A másik tipus, a Sátoroshegy k-
zete pedig világos, szürkésbarna szín hipersztén-amfibolandezit.

A Sátoroshegy andezitje annak keleti oldalán elég sok biotitot tartalmaz és

a kzet ezeken a helyeken az amfibollal majdnem egyenl mennyiség biotitot

is mutat.

A Karancs-hegység eruptív kzeteivel Szabó József1 foglalkozott bvebben
és a kzetet cordierit-tartalmú biotitgránáttrachytnak határozta meg. Munkájá-

ban a legfeltnbb, hogy ebben a kzetben cordieritet talált.

Hussak2 szintén vizsgálta a karancsi andeziteket, fleg cordierit-tartalmuk

szempontjából, de ezt bennük nem találta meg.

Késbb, a kzettani tulajdonságok részletezésénél bvebben ki fogok

térni Szabó munkájára, illetleg annak az eredményére, most azonban szükséges-

nek tartom határozottan kiemelni a következket

:

1. A Karancs-hegység andezitje gránáttartalmú amfibolandezit; a Sátoros-

hegy kzete pedig biotittartalmú hiperszténamfibolandezit, nem pedig biotit-

andezit. amint azt Szabó megállapította. Megjelenik ugyan néha a biotit, mint

az amfibolt kísér elegyrész, anélkül azonban, hogy a kzet amfibolandezit

fogalmát megváltoztatná.

2. Cordierit nem fordul el sem a Karancs, sem a Sátoröshegy andezitjé-

ben és ez mint hibás adat a szakirodalomban teljesen törölend.

A következkben a tulajdonképeni Karancsheijy és a Sátoroshegy kzet-

típusait külön fogom tárgyalni.

Karancsi andezitek.

Karancsi andezitek neve alatt foglaltam össze a sátorosi-kfejt, Homorú-

tet és a Csákta déli lejt andezitjeit, valamint a Karancs 668 m. 697 m és

727 m csúcsok és a babonyir-pusztai elfordulásokat.

Ezen andezitek között a Sátoros-kfejt, valamint a Karancs (668 m)

gerinc kzete típusos amfibolandezit, míg a Karancs (697 m). valamint a homorú-

teti andezitben a színes elegyrészek közül kevés biotittal találkozunk, a Csákta-

déli lejt kzetében pedig elvétve pyroxén fordul el. A babonyir-pusztai, vnla-

1 Dr. Szabó József: A gránát és cordierit (dichroit) szereplése a magyarországi

trachitokban. A M. T. Akad. Ért. A Természettud. körébl 1877.

2 E. HtrssiK: Über die Vorbreitung des Cordierits in Gesteine. N. I. 1885. I. 82.
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mini a karancscsúcsi (727 m) andezitek szintén amfibolandezitek, de annyira mál-

lotfcak, hogy a kfejti elfordulással együtt tárgyalni nem lehet.

A karancsi andezittipus Somoskújfalu és Kagyolc között, a Máv. ruttkai

fvonal mentén van a legjobban feltárva, az ú. n. «sátorosi állami kfejtbem.

A kfejt azonban nem tévesztend össze a Sátorosheggyel, nem annak az olda-

lába van mélyesztve és nem annak a kzettípusát tárja fel, hanem a Karancs-

hegységél

.

Szabad szemmel az andezitekben csak földpátok, amfibolok éa kisebb-

nagyobb gránátszemek ismerhetk fel.

Mikroszkóp alatt a kzet hipokristályosan-porphiros szövetet mutat. Az

alapanyaga földpátból, vékony amfibolt ükbl, üvegbl, magnetitszemekbl és

kloritból mint mállási termékbl áll. Ebbe az alapanyagba vannak beágyazva a

porphyrosan kivált (intratelluros) elegyrészek: földpút, amfibol, magnetit, il-

raenitkr'.stályok és a hegység némely részében kevés biotit
?
vagy piroxén.

Karoncs.

697„. *?•

tleia>egíeto

20. ábra. A Karancs-hegység geológiai szelvénye. Schréteb Z. dr. szerint,

Magyarázat. 1 = alsó és fels nligocénkorú agyagos pala; 2 = glaukonitos homokk

(fels oligocén fels része az az alsó mediterrán emelet alsó tagja) ; 3 = amfibolos

null zit ; 4= bazalt,

A földpátok vékonyabb, vagy vastagabb táblák, majdnem mindég auto-

morphok. Kristályformái a következk: (001), (010). (llo), (110) és (101).

Bázikus plagioklászok; kioltásuk alapján a lábra dorit-bytoronil sorba tar-

toznak. Optikai karakterük részben -f , részben —

.

Zónális szerkezet gyakori. A zónák a kristálylapokkal parallel haladnak.

Szamuk, szélességük különböz, kifelé többnyire savanyúbbak mini befelé, azaz

a küls zónák gyengébben törika fényt, mint a belsk. Ezeken kívül találkozunk

olyan földpátkristályokkal is, amelyekben a savanyúbb és bázikusabb zónák

többszörösen váltakoznak egymással.

Nagyon gyakori az ikerképzdés. Legközönségesebb az albit-ikertörvóny.

Ritkán helyezkednek a különböz egyének lemezei srn egymás mellé, hanem

rendesen fósszeren egymásba nyomulnak. Az egészen keskeny lamellák mellett

gyakoriak a vastagabbak is, amikor csak néhány lemez vesz reszt a poliszint etikus

iker alkotásában. Vannak egyének, amelyeken az albit- és periklin-ikeri örvény

egyszerre fordul el, de rendesen tökéletlen kifejldésüek. Bavenói ikrek nagyon

ritkák.
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A földpátok gyakran repedezettek, összetöredezettek, sokszor szabályta-

lanul halmozódnak fel.

A plagioklaszok rendesen sok zárványt tartalmaznak, leggyakoribb a sala-

kos üvegzárvány. Ritkák a fekete niegnetitszemek, a nyúltabb, vagy zömök,
prizmatikus apatitok. Több apatitot csak egyszer észleltem interpozició gyanánt

egy olyan földpátban, amely közel volt egy apatitkristályokban nagyon gazdag

amfibolhoz. A zárványok elrendezdésében bizonyos törvényszerségeket figyel-

hetünk meg. A barnás üveganyag a földpátban lev repedések mentén jelent-

kezik. Az eliptikus, vagy elágazó üvegzárványok pedig majd a kristály belsejében

vannak felhalmozva, majd zónálisan helyezkednek el. Elfordul az az eset is,

hogy a kristály belseje telve van zárványokkal, erre egy keskenyebb, de zárvány-

mentes zóna következik, majd egy vékony, zárványokkal telített, míg a peri-

férián egy teljesen tiszta szegély mutatkozik. Elég gyakori zárványok a földpá-

t okban a hosszú-vékony amfiboltk is.

A földpátok mállására vonatkozólag a következket emelhetem ki. Sátoros-

kfejt és a Karancs (668 m) csúcs andezitjében a földpátok általában frissek.

Kalcitosodás csak helyenként mutatkozik; infiltráció útján kloritosodott ; de a

kloritosodás nagyobb mérveket nem ölt, csak helyenként jelentkezik. Minden

valószínség szerint klinoklórral van dolgunk, mert c = c és a kettstörés is a

klinoklórnak megfelel kettstörés. A többi helyeken azonban a földpátok, fleg

a zárványokban gazdagok többé-kevésbé mállottak. A Homorútet, Csákta és a

Karancscsúcs (697 m) andezitjeinek földpátjainál a mállási folyamat eredménye

egy színes, pikkelyszer halmaz, amelyben minden körülmények között felismer-

het a kalcit, klorit és muskovit, de részletekig men meghatározásokat végezni

nem tudtam. Epidotrögök, mint másodlagos termékek ritkák, de elfordulnak.

Teljesen elmállottak a Karancscsúcs és a Babonyirpuszta-kfejt andezit-

jének íöldpátjai. Anyaguk sohasem marad meg ép megtartásban, hanem a helyét

egy kalcitos, kloritos, muskovitos halmaz foglalja el.

Az amfibolok prizmatikusak, kisebbek, mint a sátoroshegyi andezitben.

Az (110) szerint jól hasadnak. Kristályformáik: (110), (010) és (001). Színük barna,

optikai karakterük negatív, tengelyszögük nagy, tehát bazaltos amfibolok. Pleo-

chroismusuk jelents, c == zöldessárga, reá merlegesen szalmasárga vagy barnás-

sárga .

A korrózió és magmatikus resorpció jelenségeit nagyon sokszor megfigyel-

hetjük, az utóbbit majdnem minden esetben. A változó vastagságú opacitos

szegély már teljesen elklorítosodott, telve van magnetitszemecskékkel. Az opa-

citosodás némely esetben nagyobb mérveket ölthet, felemésztheti az egész amfibol

anyagát és egy magnetitszemekben nagyon gazdag kloritos halmazt eredményez.

Zárványokban elég gazdag az amfibol. Földpát, apatitkristályok, majd

maga az alapanyag fordul el mint zárvány. Gyakoriak a négyszöglet magnetitck.

míg az oszlopos ilmenitek ritkák. Mindkettnél szépen megfigyelhet a rozsdáso-

dás, illetleg a leukoxénesedés. Biotitlemezkét mint zárványt kétszer találtam az

amfibolkristályban, rutilszemet pedig egyszer.

A mállási folyamatokkal szemben többé-kevésbé ellentállók az amfibolok.

A Batorosi kfejtben ersen mutatkozik ugyan a kloritosodás és kalcitosodás,
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de ritkán emészti fel az amfibol egész anyagát. A kloritosodás alkalmával klino-

klor kdei kezik. néha olyan nagy mennyiségben, hogy az egész amfibol egy kloritos,

magnetites halmazzá lesz. Természetesen a közel szegély fáciesén az átalakulás

tökéletesebb. Itt számos esetben az amfibol anyaga teljesen kioldódik és helyébe

egy gyengén fénytör és kettstör anyag rakódik le másodlagosan, úgy. hogy

csak a szegélyen mutatkozik egy keskeny amfibol koszuiú. Ez a másodlagosan

keletkezett anyag valami zeolith féleség, negativ karakter, egy optikai tengely,

három irányban jól basád, tehál chabasit. Achabasitban helyenkénl hosszú vékony

amfiboltk, ezenkívül különös Bugaras szerkezet, vesealakú epidotok fordulnak

el, amelyek minden rend nélkül helyezkednek el.

Sukkal ersebben mállottaka kfejt amfiboljainál a Karancscsúcs (697 in),

a Homorútet, a Csákta, valamim1

a Karancscsúcs (727 m) és a babonyir pusztai

andezitek amfiboljai. Csak a visszamaradó alak és az itt ott jelentkez hasadás

alapján lehet következtetni, hogy mállott amfibollal van dolgunk.

Az egész amfibolt egy tnagnetitszemekben gazdag, kloritos zóna veszi

körül ; anyaga szerpentinszer halmazzá alakúit át. amelyben foltszeren vagy

uralkodókig nagymérv kloritosodást észlelhetünk. A mállási termékek közül

kalcit Bohasem hiányzik, st sok esetben az uralkodó szerepet viszi. Mindenütt

megtalálhatók a másodlagosan keletkezett kisebb nagyobb epidot rögök.

Zárványai hosszabb, vagy rövidebb apatitoszlopok, legömbölyödött, vagy

négyzetes mamielitszemek és a kissé nyúltabb, leukoxénesed ihnenitek. Az

elkloritosodotl csillámlemezkék csak ritkán zárványai az amfibolnak.

A csillámok teljesen elmállottak, elkalcitosodtak, illetleg elkloritosodtak.

Gyakoriak a másodlagos úton keletkezett epidotrögök.

Zárványai: földpát kristályok, kevés apatit, helyenként teljesen elmállott

amfibol, majd leukoxénesed magnetit. illetleg ilmenitek.

A Csákta. porfirosan kiválott elegyrészei közé tartozik egy teljesen elmállott

piroxén. A kristályok táblásak, amelyeken az (100). (010) és (110) lapok ismer-

hetk fel.

A mállási termékfleg kalcit. A korrózió ers mérveket ölt, maga az alap-

anyag nem egy helyen fordul el mint zárvány a pyroxénben. azonkívül a magne-

titszemek és helyenként az apatit kristályok is megfigyelhetk.

Mellékes elegyrészek: apatit . uagyon kevés zirkon, magnetit és

ilmenit.

Az apaiit mindég megtalálható szórványosan a kzetben, de legtöbb esetben,

mint zárvánj' az amübolban. Prizmatikusak. többnyire színtelenek, de elég gya-

koriak a halványibolyára színezett apatitok is. pl. a Csákta andezitjében, azon-

kívül a Karancs (697 m) magaslatán.

A magnetitek aégy, vagy ritkán hatszöges átmetszet ek. helyenként rozs-

dásodnak ós leukoxónesednek, ami titántartalmukat bizonyítja.

Sokszor a leukoxénesedés nagy mérveket öli és a leukoxénesed magnetit -

kristályokhan kevés apatitzárvány található.

Sokkal ritkábbak a nyúlt, hat szöges majd görbüli (Csákta deli-lejt) ilnie-

nit kristályok.

Zirkon nagyon kevés van a kzetben.
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Akcesszorikus el <• g y i é s z e k : a kvarc és a gránát

.

Kvarc helyenként tekintélyesebb számmá] lép fel, pl. a Karancscsúcs (727 m)
andezitjében; részint víztiszta szemek, részinl hatszögletes keresztmetszetekben

mutatkozik. A szemek nagysága változó, vagy nagyok, vagy aprók. Általában

úgy mondható, hogy ebben az andezitben kis mennyiség kvarc csaknem mindig

található.

A uránál almandin. halavány rózsaszín, elég l'riss. kisebb-nagyobb szemek

alakjában jelentkezik; körülötte a föld pá t ok és színes elegyrészek teljesen mállot-

tak; ebben a mállott, elklorítosodott és elkalcitososdott halmazban nagyon sok

magnetii és szórványosan apatit, fordul el.

Mikroszkóp alatt a karancsi andezitek típusos hí pokristályosan porfiros

szöveti szerkezetet mutatnak. Az üveganyag nagyon kevés, mennyisége oly cse-

kély lehet, hogy a mikrolitok körül csak keskeny leplet alkot. Ez a szövetiforma a

típusos pilotaxit, ami a karancsi andezitek valamennyi változatánál megfigyel-

het; kivéve a karancs- (727 ni) csúcsi és a babonyir-pusztai kzeteket, ahol az

andezitek teljesen mállottak.

A porfirosan kivált elegyrészek közötl a földpát az uralkodó, mennyiségre

nézve utána az amfihol következik és ezután pedig a többi színes elegyrészek.

Ez utóbbiak a hegység némely pontján tömörülnek, nagyobb mennyiségben

lépnek fel, míg más helyeken teljesen hiányoznak. így a Csáktáhan megjelenik a

piroxén. míg a Karancscsúcs és a Homorútetí] származó andezitdarabokban a

csillámot találjuk meg. A többi intratelluros elegyrészek: ércek, apatit, nagyon

kevés zirkon, gránát és kvarc.

A sátorosi-kfejt, valamint a Karancscsúcs (668 m) andezitjében az intra-

telluros és extratelluros földpátok között nagyságra nézve nem fokozatos, de

ugrásszer átmenet figyelhet meg, míg a többi elfordulásoknál e jelenséget nem
tapasztaltam. Az intratelluros elegyrészek mennyiségének feltn csökkenését

észlelhetjük a Karancs (697 m) kzetében.

Az alapanyag földpátjai vagy apró táblák, lécek, vagy négyzetek. Fény-

törésük magasabb mint a kanada-balzsamé, de alacsonyabb mint a porfirosan

kivált földpátoké, helyenként elkalcitosodnak.

A színes elegyrészeket a másodlagos úton keletkezett hosszú, vékony,

hatszögletes keresztmetszetamfiboltk képviselik, amelyek a porfirosan kivált

földpátoknak, amfiboloknak zárványai, st a sátorosi-kfejt andezitjében az

alapanyag földpátjaibán is megtalálhatók. Az alapanyagban a magnetitszemek

mennyisége változó, így pl. a Karancscsúcs (668 m) andezitjében alig található.

Valamennyi andezit alapanyagát egy zöldes, gyengén pleochroisztikus anyag há-

lózza be, minden valószínség szerint kloritféleség, amely vagy a porfirosan ki-

vált amfibolok elmállása alkalmával keletkezett vagy a kis amfibolkristályok

elkloritosodása folytán került az alapanyagba. Nagyon ritka az alapanyagban

az apatit, valamint az epidot is.

Andezitünk, mint általában az effuziv kzetek, kitörése alkalmával az át-

tört földkéreg kzeteinek darabjait magával ragadta, azokat részben asszimi-

lálta, részben megégette, vagy minden kausztikus hatás nélkül magába zárta.

A karancsi andezit a mélyben lev alaphegységen tört keresztül és abból nagyon
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sok kristályos paladarabot tartalmaz. Ezeket a zárványokat részben már Schafar-

zik1 tanár említi a magyar orvosok és természetvizsgálók 1910. évi Miskolcon

tartott vándorgylésén. amfibolgneiszt, szalagos-aplitosgneiszt, biotigneiszt,

pegmatitot, biotitos csillámpalát, fehér szemcsés kvarcitot és fehér kovásodott

márga darabokat talált. Én csak néhány darabkát gyjthettem e zárványokból

és csak ezeknek a vizsgálatairól számolhatok be.

Az általam gyjtött zárványok szalagos-aplitos gneiszdarabok. Különböz
vastagságú sötét és világos erek váltakoznak egymással. A sötétebb erek, amelyek

néha kisebb, önálló csomók alakjában is megvannak az andezitben, fleg földpát-

ból és amfibolból állanak, elvétve biotit lemezkékkel, kevés nagyszem apatittal

és rutillal.

A földpát fénytörése minden esetben magas, kioltás alapján az andezin-

labra dórit bytownit sorba tartozik.

Az albit -ikertörvény gyakori, vékony lemezkékkel; periklin-törvény az

albittal kapcsolatban ritkán észlelhet. A földpátok frissek. Zárványok nem gya-

koriak, csak némely esetben mutatkozik repedések mentén az üveganyag. Helyin-

ként kloritosodó amfibolfoszlányok vannak a földpátokban.

Az amfibol közönséges zöld amfibol. Tengelyszöge nagy, optikailag majdnem

mindig pozitiv, ritkán negativ. Zárványokban nagyon szegény. Néhol klorit-

>/<r anyaggá —klinoklorrá mállik.

A szalagos gneisznek világos részei fleg kvarcból, gyenge fénytörés,

negativ karakter földpátokból (albitféleségbl) kevés biotitból, mint akcesszo-

rikus elegyrészbl zirkon- és apatitból állanak.

Az andezit zárványaival kapcsolatban meg kell emlékeznem a kzet mállása

folytán keletkez zeolithokról, amelyeket ugyancsak Schafarzik professzor

említeti és sorolt fel a miskolci vándorgylésen. Ezekbl a zeolithokból sokai

gyjtött pár évvel ezeltt dr. Jugovics Lajos tanársegéd és az általa összeszedett

darabok egy részét átadta vizsgálatra. Jelenleg még részletes vizsgálatról nem szá-

molhatok be, de az eddigi rövid meghatározásaim alapján a következ zeolithokat

említhetem: chabasit, desmin, heulandit és ezek kíséretében kalcit és pirit. Itt

említem meg, hogy az itteni cha hasitokat dr. Vendl Aladár2 megyetemi tanár-

segéd analizálta.

A Sátoros-herjy andezitje.

Macroskopice a kzet világos barnásszürke szín, 5—6 mm-nyi amfibol-

oszlopokkal, elvétve biotitlemezkékkel.

Szövete közel áll a holokristályosan porfiros-tipuskoz. Intratelluros elegy-

részei: a földpátok, hypersthenek, amfibolok, csillámok, kevés apatit, azonkívül

• >/. ercek.

A földpátok többnyire (010) Bzerint táblásak, élük sokszor legömbölyödött.

Fleg a (010), (001), (110), (1Í0), (101) lapok által vannak határolva. Kémiai

összetételükre nézve a lábra dórit -bytownit sorba tartozunk.

1 Természettudományi Közlöny. 1919. XLV. 517. ftizet, 822. lap.

2 Dr. Vendl Aladár: Kél magyar ásvány ohemiai elemzése. Földtani Közlöny,

1911. XLT. 71. lap.
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Ikerkópzdés gyakori, legáltalánosabban elterjedt az albit-ikertörvény,

kevés lemez vesz részt a poliszintétikus iker alkotásában. Kitkán váltakoznak

szélesebb é s keskenyebb lemezek egymással ; sokszor a szélesebb lamellák fés-

Bzer benyomulása figyelhet meg.

Periklintörvény csak az albittal együtt lép fel, poliszintétikus ikrek szerinte

ép úgy képzdnek mint az albitikrek, a lamellák itt is szélesek, st tekintélyes

vastagságot is elérhetnek. Bavenói ikertörvény ritka; a két ikerhelyzetben lév
egyén külön-külön albit-, illetleg periklin-ikerrovátkoltságot mutat. Szabály-

talan összenövések szintén megfigyelhetk.

Zónális szerkezet gyakori, de nem általános; vannak földpátok, amelyek

teljesen zónás felépítések, de viszont vannak homogén egyének is. A zónák

száma változó, míg egyeseknél csak néhányat észlelünk, addig a többieknél srn
következnek egymásután a különböz szélesség zónák; párhuzamosan haladnak

a kristályélekkel, a külsk legtöbb esetben alacsonyabb fénytörések mint a

belsk, azaz savanyúbbak, de néhány helyen a bázikus és savanyú zónák válta-

kozása figyelhet meg.

Sok helyen összetöredezettek a földpátok, némely esetben az összetöredezés

nagyobb mérveket ölt.

Zárványokban nem olyan gazdagok mint a kfejt földpátjai. Salakos

alapanyag-zárványok és üveg-zárványok az uralkodók. Az üvegzárványok alakja

változatos, lehetnek kissé megnyúltak, vagy szabálytalanok, rendesen barnás

színek. Elhelyezkedésük különböz. A kristály belsejében annyira felhalmo-

zódhatnak, hogy tökéletesen kitöltik azt, máskor csak szórványosan fordulnak

el. Nem egyszer jelentkezik a szegélyen egy vékony, zárványokban gazdag zóna,

majd egy szélesebb, zárványoktól mentes következik, végre a kristály belseje

ismételten zárványokkal teli. Sokszor a kristályban lev repedések mentén halmozó-

dik fel a tiszta üveg. Hypersthen-, vagy félhold alakú csillámlemezek csak el-

vétve találhatók mint zárványok. Hosszú, vékony amfiboltk, valamint a legöm-

bölyödött rutil-interpoziciók a ritkaságok közé tartoznak.

Mállási jelenségek ritkák, kloritosodás csak helyenként figyelhet meg.

Nagyon sokszor a földpátok kerületén egy vékony rozsdás szegély mutatkozik,

amihez minden valószínség szerint az anyagot az alapanyag magnetitszemei

szolgáltatják. Másodlagos termék gyanánt egy helyen epidotot találtam.

A hypersthenek vagy zömök oszlopok, vagy hosszú, nyúlánk prizmák

Vízszintes átmetszetük nyúlt nyolcszög, kicsiny prizmalapokkal és a piroxénekre

jellemz (110) szerinti hasadással. Nagyságuk változatos, vannak egészen nagy,

majd fokozatos átmenettel egészen kicsiny kifejldés hypersthenek is. Legtöbb

esetben tökéletesen automorfok, szélük csak néha foszlányos.

Az összes hypersthenek optikailag negatívok, pleochroismusok ers. c =
ceízzöld, reá merlegesen világosabb, illetleg sötétebb szalmasárga.

Zárványai közül a magnetit uralkodik négyszögletes, oktaederszer kereszt-

metszeteivel, de gyakoriak a bosszú, megnyúlt, pálcika-alakú ilmenitek is; üveg-

zárvány kevés, az apatit pedig a ritkaságok közétartozik. Korrózió következtében

sokszor alapanyag tódul be a hyperstenbe; földpátkristályok mint zárványok

szintén elég gyakoriak.

Földtani Köxlöny. XLVII. köt. 1917- 16
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A hyp 'rsthenek sugaras halmazzá, valószínleg szerpentinféleséggé malinak,

amit a rozsda ersén megfest. A mállási jelenség nagyobb mérvekel nem ölt, tel-

jesen elmállott egyének csak az egészen kicsiny hypersthenek között találhatók,

míg a nagyobbaknál a repedések mentén indul meg az átalakulás, vagy a szegé-

lyükön mutatkozik egy vékony mállott rozsdás zóna. Vasoxyd vagy vashidroxid

kiválása folytán a hypersthenek foltosak.

Az amfibolok már makroskoposan is jól láthatók. 5—6 mm-nyi fekete

szín, szarufény oszlopok alakjában fordulnak el az alapanyagban.

Mikroszkóp alatt többnyire nyúlt, prizmatikus kifejldést mutatnak, az

(110) és (010) formák által vannak határolva. Bitkán zöldes, legtöbb esetben

barna színek; bazaltos amfibolok. Tengelyszögük nagy, optikailag negatívok,

pleochroismusok ers, mint a kfejt amfiboljainál.

Ikerképzdés (100) szerint elég gyakori, néha a lamellák többszörös ismét-

ldése" figyelhet meg.

Az amfibolok általában ers magmatikus resorpciót szenvedtek; valamennyi

egyén kerületén keskenyebb, vagy szélesebb, opacitos szegély található, amely

azoiibári már 'elmállott és a mállási terméket a vasrozsda festi. Ebben a mállott,

opacitos zónában néha biotitlemezkék fordulnak el.

Az amfiból a hypersthenhez hasonlóan mállik; a mállási termék megegyezik

a hypersthen átalakulása alkalmával keletkez anyaggal. Pontosabb meghatáro-

zása mivel vasrozsda színezi, nehéz, de minden valószínség szerint klorit, vagy

szerpentin-féleség.

" 'Zárványok nagy számmal lépnek fel. A korrodált amfibolba sokszor maga
az alapanyag nyomul be. Több helyen meglehetsen nagy földpátkristályok,

apatit'prizmák, majd magnetit-oktaederek jelentkeznek mint interpoziciók.

A csillám meroxén, sötét barna szín, ersen pleochroisztikus. Tengelyszöge

nagyon kicsiny, majdnem 0°, optikai karaktere negatív. Csak ritkán fordul el,

alig néhány egyént figyeltem meg, de mindegyik nagy kristály volt. A csillámok

amfibolhoz hasonlóan er3 magmatikus resorpciót szenvedtek. A szegélyükön mu-

tatkozó opacitos-keret , valamint a kristály belseje is helyenként elmállott. A mállási

termék hasonló az amfiból é3 hypersthen mállása alkalmával keletkez anyag-

hoz, de az átalakulás nagyobb mérveket nem ölt. A csillámok elég sok idegen

zárványt tartalmaznak: így különösen kisebb földpátok, vasércek és rövid apatit-

oszlopok észlelhetk benne.

Mellékes elegyrészek: az apatit, magnetit és ilmenit.

Eitkák a nyúltabb, vagy zömökebb apatitos^lopok. A négyszögletes, több

helyen rozsdásodó magnetitkristályok gyakoriak. A hatszögletes vagy nyúltabb

lemezes ilmenitek ritkábban fordulnak el.

Az akcesszorikus elegyrész ;i ritkán elforduló kvarc.

Az alapanyag mikroszkópos kicsinység földpátokból, amfiboltkbl,

magnetitkristálykákból és az ezek közé beékeld, rozsdától ersen festett, mállott,

kloritszer anyagtól áll.

A földpátja nién'seiin alapján andezin, tehát savanyúbbak, mint a por-

firosan kivált földpátok. Alakjuk négyszögletes, vágj lécszer. Roppant nagy

számmal jelentkeznek az alapanyagban a hatszögletes keresztmetszet, másod-

lagos úton keletkezett hosszú, vékony amfiboltk.
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Magnetitszemekben szintén gazdag az alapanyag. Ezen apró kristálykák

közé ékeldik be, mintegy a közöttük lev teret tölti ki — egy vasrozsdától fes-

tett kloritfeleség, amely minden valószinség szerint az alapanyag amiibl-tinek

az elmállása folytán keletkezett, vagy pedig a kisebb hypersthen-egyének átala-

kulása alkalmával került az alapanyagba.

Szöveti szerkezetét illetleg az ú. n. pilotaxit szöveti-formával talákozunk.

Az alapanyag telve van mikroszkópi, kicsinység kristálykákkal , melyhez képest

az üveg mennyisége oly csekély, hogy úgyszólván csak a mikrolithok körül képez

keskeny leplet. Ebben az alapanyagban váltak ki a különböz nagyságú intra-

telluros elegyrészek.

A Sátoroshegy nyugati részének andezitje csupán a kissé nagyobb kvarc-

tartalomban és a helyenként elforduló, sötét szín apatitok tekintetében külön-

bözik a déli-oldali elfordulástól.

A kzet tehát a fentebb ismertetett ásványkombináció alapján hypersthen-

amfibolandezit.

A kzettani viszonyokat összefoglalva azt látjuk, hogy a Karancs-hegysóg

andezitjei kétfélék: ú. m. a tulajdonképeni Karancs és a belle kiágazó gerincek

kzete, a gránátos amfibolandezit és a hozzájuk csatlakozó Sátoroshegy kzete

hypersten-amfibolandezit

.

Munkám befejezése eltt szükségesnek tartom, hogy részletesen foglalkoz-

zam a Karancs-hegység eruptiv kzeteit tárgyaló irodalommal.

Vogelsang1 említi elször, hogy a Somoskújfalu melletti sötótszín ka-

rancsi trachitban cordierit fordul el, , a Zipser által Bonnba küldött anyagot

vizsgálta és bebizonyította, hogy e vörösgránátokkal teli, feketésszín diorit-

trachyt cordieritet tartalmaz és valószínleg a bazalt közelébl való, mert fluidális

szerkezete a bazaltra emlékeztet. Szabó VoGELSANGnak több példányt küldött

a karancsi andezitbl, amelyeket átvizsgált és azt találta, hogy ezeké a kzetek

nem azonosak azzal a darabbal, amelyben a cordieritet felismerte. Szabó szerint

fluidális szövet andezit a Karancsban ritkaság, valószínleg a nyugati oldalról

származik és a bazalt idézte el szerkezetét.

Vogelsang a csíszolatot, amely vizsgálatainak alapját képezte, elküldötte

Szabó professzornak és így került ez a budapesti tud. egyetem ásvány- és kzet-

tani intézetének a birtokába. Ezt a csíszolatot én is átvizsgáltam, a cordierit

azonnal feltnik benne nagyságával, kékes színével, kitn dichroizmusával ; érde-

kes a kzet fluidális szövete, amely sem a Karancs, sem a sátoroshegyi andezitek-

nél nem fordul el. Vogelsang a Zipzer által küldött kzetben cordieritet talált,

míg ez ásvány az általam vizsgált kzetek egyikében sem ismerhet fel.

Mindazok az ellentétek, amelyek a Vogelsang által vizsgált csiszolat és

a karancsi andezitek között fennállanak, kétségtelenül bizonyítják, hogy az a

példány, amelyet Zipzer küldött VoGELSANGnak, nem a Karancs-hegységbl való,

hanem más helyrl származó kzetdarabbal cseréldött fel.

Az igazi karancsi andezit cordieritjével Szabó2 professzor foglalkozik részle-

1 Dr. Ferdinánd Zirkel : Die KristalliUn (1875) 153 lap.

2 Dr. Szabó József: A gránát és cordierit (dichroit) szereplése a magyarországi

trachytokban. A M. T. Akad. Ért. A természettud. körébl. 1877.

16*
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tesen és a következket mondja : «a Karancs-hegység kzetét átvizsgálva, azt

találtam, hogy abban a cordierit gyakran jön el, s az hol quarznak, hol földpát-

nak tartatott ; legtöbbször szabálytalan szemeket képez, s ezeket inkább quarz-

nak volt ok mondani, de máskor hosszúkás, s ekkor dacara homogén szövetének,

földpátnak tartottuk. Legtöbbször ibolyaszín a trachyt cordieritje és így ame-

tiszt-féle quarenak tnik feb>

Ügy a karancsi, valamint a Sátoros-hegy andezitjét jól átvizsgáltam és

meggyzdtem, hogy cordieritnek, amelyet Szabó2 határozottan említ, nyoma
sincs. A kzetben elforduló legömbölyödött kvarcszemek, amelyekkel talán

Szabó professzor a cordieritet összetévesztette, nagyon sok esetben jó tengely-

képet mutatnak, így kvarcvoltuk kétségtelen. Szép ibolyaszín cordieritet egyet

sem találtam, de nem egyszer akadtam gyengén pleochroisztikus ibolyaszín

apatitokra, amiket lehet, hogy Szabó professzor cordieriteknek tartott, mivel

munkájában sötétszín apatitokról említést nem tesz, ezeknek fénytörése azon-

ban jóval nagyobb, mint a cordierit é és a hatszögletes keresztmetszetek egyszer

sem mutatják az ikerösszenövést.

Mindezekkel nem azt akarom bizonyítani, hogy cordierit az andezitekben

nem fordul el, mert hiszen kiváló kutatások bizonyítják, hogy számos olyan

andezit létezik, amelyeknek a cordierit lényeges elegyrésze, pl . Cavipiglia marittvma,

Cabo de Gata x andezitjeiben tekintélyes mennyiségben lép fel a cordierit ; ezeken

kívül számos olyan elfordulást lehetne felsorolni, amelyekben jelenléte kétség-

telenül bizonyítva van.

Magyarországi andezitekben a cordierit, mint a kzetnek lényeges elegy-

része eddig még teljes pontossággal ismertetve nincs. Elfordulnak ugyan a kzet-

ben kristályos palazárványok, amelyek cordieritet is tartalmaznak, de ezek a

zárványokban találhatók és nem a kzet elegyrészei.

A karancsi andezit cordierittartalma általánosan elfogadott a szakiroda-

lomban.2 Tudományos munkák, tankönyvek említést tesznek róla. Kisebb mun-

kákban szintén megtaláljuk a vonatkozásokat, így Morozevicz 3 egy érdekes

értekezésében, amelyben a cordierit kikristályosodásának feltételeivel foglalkozik

megemlíti Szabó munkáját, azaz hivatkozik a karancsi andezit cordierittartal-

mára.

Szóval a szakirodalomban elterjedt és részben elfogadott volt az az adat,

hogy a karancsi andezit mint lényeges elegyrészt cordieritet tartalmaz. Vizsgálataim

eredményeként, mint már a bevezetésben kiemeltem s munkám befejezéséül is

hangsúlyozom, hogy e hegység andezitjében cordierit nincsen és a kzet nem
biotit-, hanem amfibolandezit, illetleg hypersthenamfibolandezit.

1 A. Osann: Über die Cordierit führenden Andezit v. Hoyazo (Cabo de Gata) Z. D.

G. 1888. XL. 694.

2 Dr. Carl Hintze: Handbuch der Mincralogie II. 2. Pag. 927.

H. Rosenbusch: Mikroskopií-che Phy.--iograpbie, I. 2. Pag. 166.

Dr. Ferdinánd Zirkel: Lcbrbucb der Petrographie II. Pag. 604.

Nadmann— ZmKEL: Elemente der Mimralogie, Pag. 724.

3 T. M. P. M. XVIII. Pag. 68.
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A Cordieriteknek andezitekben való elfordulásaira
vonatkozó irodalom.

Dr. Szabó József: A gránát és cordierit (dichroit) szereplése a magyar-

országi trachytokban. A M. T. Akad. Ért. A természettud. körébl 1877.

A. Beegeat: Cordierit und granatführender Andesit von der Insel Lipari.

N. J. 1896. II. 148.

Dr. Karl Hintze: Handbuch der Mineralogie II. 2. 927.

E. Hussak : Über die Verbreitung des Cordierits in Gesteine. N. J. 1885. 1. 82.

G. A. F. Molengraafp: Cordierit in einem Eruptivgestein in Südafrika.

N. J. 1894. I. 79.

Josep Morozevicz: Kristallisation des Cordierits in Andesitmagmen.

N. M. P. M. XVIII. 68.

Naumann-Zirkel : Elemente der Mineralogie. 724.

A. Osann: Über die cordieritführenden Andesit von Hoyazo. (Cabo de

Gata.) Z. D. G. G. 1888. XL. 694.

A. Osann: Bsitrage zur Kenntnis der Eruptivgesteine des Cabo de Gata.

Prow. Almeria. Z. D. G. G. 1889. XLI. 297. Z. D. G. G. 1891. XLIII. 688.

H. Rosenbusch: Mikroskopische Physiographie. I. 2—166; II. 2. 1053.

Dr. Ferdinánd Zirkel: Lehrbuch der Petrographie. II. 604.

Dr. Ferdinánd ZmKEL: Die Kristalliten (1875). 153.

K. Vogelsang: N. J. 1891. II. 65.

Munkámmal elkészülve, kedves kötelességet teljesítek, amidn
nagyra becsült professzoromnak, dr. Mauritz Béla egyetemi tanár úrnak hálámat

és köszönetemet fejezem ki értékes tanácsaiért, támogatásáért, mellyel munkám
sikeres befejezését lehetvé tette. Ugyancsak köszönetemet fejezem ki Noszky

Jen fgimnáziumi tanár úrnak, hogy a geológiai viszonyokra vonatkozó ta-

nulmányát közölni szíves volt.

Budapest, 1917 május 20-án.

Készült a kir. magy. Tud. Egyetem ásványkzettani intézetében 1916—1917.



B) RÖVID KÖZLEMÉNYEK.

NEVEZETES ÚJ LELETEK A M. K. FÖLDTANI INTÉZET

MÚZEUMÁBAN. 1

Irta : Kormos Tivadar dr.

— A 21. ábrával. —

Ujabban ismét néhány nagybecs gerinces maradvány jutott a magyar

birodalmi földtani intézet tulajdonába.

Talán a legfontosabb ezek közül egy 21 x21 cm átmérj h a i-

páncél-r észlet, mely a veszprémi Jeruzsálem-hegy alsó-keuper mészkövébl

került napfényre s a jAEKEL-tl 1902-ben leírt és késbb a «Balaton-bizottság»

kiadványaiban monografikusán is feldolgozott Placochelys -placodonta-tol szár-

mazik. Ez az újabb lelet, mely szintén Laczkó Dezs veszprémi kegyesrendi f-

gimnáziumi igazgató jóvoltából került a Földtani Intézet múzeumába, kivált

azért becses, mert ez az els nagyobb Placochelys páncélrészlet, mely eredetiben

tanulmányozható. JABKEL-nek ugyanis annak idején nem sikerült a páncéltöre-

dékeket a kemény keuper-mészkbl kiszabadítania s ezért úgy segített a bajon,

hogy a kevésbé kemény csontpáncélt véste ki a kbl s a negatívot azután ki-

öntötte. A most bemutatott páncélrészlet nem feküdt olyan mélyen a kben s a

mészknek a csontot fed része kissé rnárgás is volt, úgy hogy Haberl Viktor

preparátornak sikerült felügyeletim mellett errl az újabb leletrl a követ

levésni.

Sajnos, a mészkövet fejt munkások, mint rendesen, most sem voltak

eléggé óvatosak s a lelet egy része veszendbe ment. A hiányzó bütykök egy részét

a preparátor kiegészítette, hogy a páncél jellegei jobban szembetnjenek.

Tisztán látható ennek folytán (1. a mellékelt képet a 21. ábrán), hogy az

átlag 1*5—2 cm vastag csont páncélalapból miként emelkednek ki a bütykök s mily

módon helyezkednek el a páncél felületén. A párvonalas sorokba
rendezkedett nagy bütykök nem egészen függleges
helyzetek s 8—10 széles bordát viselnek, melyeket
egymástól több é-k evésbbé bemélyed árkok válasz-
tanak el. Fels nézetben e oagy bütykök alakja ezért Patella-szex. A na <jy

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1917 április 4-i ülésén.
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bütyköket koszorúalakban kisebb, egyszerbb, sza-

bású bütykök övezik, melyek a nagy büt-ykök bp.r&ái*

na k a tövén helyezkednek el. A hány gerinc/díszíti

a nagy bütyök oldalát, annyi kis bütyök (8-10) ves.z

részt, a koszorú felépítésében is.
,

l

21. ábra. Placochelys placodonta hát páncélrészlete.

A nagy bütykök sorai között 3-4, többé-kevésbbé szintén párvonalas

sorban állnak a kis bütykök, melyek a nagyok magasságának a felét sem érik el.

A Saurofterygikk rendjébe s a Placodontidae családba sorozott Placochelys

nemet, melyet Jaekel a Nothosauriusok-U\ s a teknsökkel hoz vonatkozásba,

még nem ismerjük eléggé. Ebbl a szempontból s mert a hátpáncél kialakulásának

kérdése az újabb lelet révén talán véglegesen megoldható lesz, nagy örömmel
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üdvözölhetjük azt s hálával kell adóznunk ezen esemény alkalmából Laczkó

DEZsnek, amiért e becses maradványt a tudomány számára megmentette.

A szóbanlev páncélrészlet orientálása a háti páncél többi, már ismert

részeihez képest, valamint annak tüzetesebb tanulmányozása és méltatása spe-

ciális feladat, melyet e tekintetben nálamál hivatottabb szakember részére

óhajtok fenntartani.

A második bemutatott lelet három jókarban lev. bár kissé hiányos An-

thracotherium-íog a petrozsényi Lónya-telep aquitán-kori széntelepébl, melye-

ket Halaváts Gyula fbányatanácsos közvetítésével szerzett meg nemrég

a Földtani Intézet. Egy fels zápfog- s két szemfog-töredék képviselik ezt a fontos

új leletet. A fogak teljesen feketék, zománcuk porcellánfény. A zápfog rágó-

felülete kevéssé kopott. Anthr.-maradványok hazánkban eddig leginkább Erdély

oligocén-képzdményeibl voltak ismeretesek, ahol többnyire kisebb termet

fajok fordulnak el. A petrozsényi, rhinoceros-nagyságú faj valószínleg az

Anthr. magnumhoz, vagy ennek alakkörébe sorozandó, tekintettel azonban arra,

hogy Európában mintegy 20 Anthr.-ia,} ismeretes, összehasonlító anyag pedig

Budapesten nem áll rendelkezésre, a faj pontos meghatározása és a többi hazai

^áníhr.-maradvány revíziója a jöv feladata.

Nem kevésbbé fontosak ós jelentségükben messze kihatok azok az Antilop-

maradványok, amelyek a Villány közelében lév Nagyharsány-hegy s a Püspök-

fürd melletti Somlyó-hegy preglaciális üregkitöltéseibl kerültek el.

Évekkel ezeltt számos juhmaradvánnyal együtt egy csavarodott szarv-

csapot találtam a Harsány-hegyen. Nagyon kézenfekv volt az a feltevés, hogy

ezek a leletek egy- és ugyanazon állatfajból valók s hogy itt egy nagytermet,

csavartszarvú juhról van szó, melynek fogai típusos juhfogak, szarva ellenben

antilopéra emlékeztet. így nyilatkoztam e kérdésben a Koch emlékkönyv

56. lapján s ilyként vélekedett Matschie tanár, az ismert berlini mammalogus is,

kinek a kérdéses maradványokat megmutattam.

1916-ban ismét lennjártam a Villányi-hegységben s ezúttal a Harsány-

hegyen két, némileg szarvasfogakra emlékeztet fogat találtam, melyekhez teljesen

hasonlóak a püspökfürdi Somlyó-hegyrl származó preglaciális anyagban gyako-

riaknak bizonyultak. Freudenberg W. göttingai egyetemi magántanár, a pre-

glaciális korbeli kérdzk alapos ismerje, legutóbb Budapesten átutazott, s ez

alkalommal a kérdéses harsányhegyi és püspökfürdi maradványokat közelebbrl

megvizsgálva, azokban az Antilope (Tragclaphus) Jageri Butim, nev kihalt

fajt ismerte fel. Ide tartozik a harsányhegyi csavarodott szarvcsap. két fog s egész

csomó püspökfürdi maradvány is. A Harsány-hegyen tehát a nagytermet pre-

glaciális juh (Ovis antiqua alakkörébl) mellett elfordul ez a kudunál (Strepsi-

eeros)ÍB nagyobb,, nevezetes antilopfaj is, mely Freudenberg szerint a Forestbed-

faunából sem hiányzik.
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Ennek a fajnak a jelenléte preglaciális faunánkban, annak a Forestbed-

faunával fennálló kapcsolatát még szorosabbra fzi. Az a körülmény pedig, hogy
antilopunk úgy a harsányhegyi, mint a püspökfürdi faunában elfordul, újabb

fontos bizonyíték Méhely felfogásával szemben e két lelhely faunájának egy-

korúsága mellett.

Még ennél is fontosabb azonban az a kapcsolat, mely e faj révén, mely
a sváb babércekben (f. miocén) is elfordul, a hazai preglaciális fauna s az idsebb
neogén-kor állatvilága között mutatkozik.

A püspökfürdi faunából Fejérváity legutóbb egy új békanemet (Plio-

batrachus) ismertetett, mely primitív bélyegei révén bizonyos tekintetben az oli-

gocén-miocén-kori Palaeobatrachusm emlékeztet. Amennyiben a németországi

miocén-képzdménybl leírt Antilope Jageri a magyarországi preglaciális anti-

loppal fajilag teljesen azonos — ami még közvetlen összehasonlítás révén eldön-

tend — úgy ez volna a második alak ebben a faunában, mely miocénkori

kapcsolatot mutat.

A legutolsó bemutatásra került tárgy egy ritka szépség és óriási nagyságú

Cervus giganteus agancspár (koponyatöredéken), mely évekkel ezeltt Kecskén

került Szépi Lajos tiszai halász hálójába s melyet dr. Szabó Kálmán kecskeméti

múzeumrrel együtt a múlt év szén szereztünk meg a helyszínén a Földtani

Intézet számára

.

Pohlig és Lydekker az óriás szarvasnak öt alfaját különböztetik meg.

Ezek:

Cervus giganteus typieus (=<?. Hiberniae; Írországi rassz).

Cervus giganteus Buffi (= C. germaniae; germán rassz).

Cervus giganteus italiae (mediterrán rassz).

Cervus giganteus Belgrandi (francia rassz).

Cervus giganteus carnutorum (Forestbed rassz).

E rasszok közül csak a három elst ismerjük eléggé, míg a másik kett
csupán fogyatékos maradványok alapján ismeretes. Az írországi, germán és me-
diterrán rasszok agancsának bélyegeit Pohlig a Palaeontographica XXXIX.
kötetében tüzetesen ismertette. Az agancstipusok hosszadalmas leírásával

ezért nem is foglalkozik, hanem csupán arra utal, hogy míg az ír rassz agancs-

terjedelme (a két agancs csúcsainak egymástóli legnagyobb távolsága) a 3% mé-

tert is meghaladhatja, addig a germán rasszon 1*8 s a mediterránén 1*7 m-nél

soha sem nagyobb ez a távolság.

Pohlig s az nyomán Lydekker is a magyarországi óriás-szarvas agan-

csokat a mediterrán rasszhoz sorolják. Pohlig megjegyzi, hogy a C. gig. italiae

általában közelebb áll a germán rasszhoz, mint az írországihoz s a magyarországi

agancsok általános habitusukban kissé jobban közelednek a germán rasszéihoz.

Nem lehetetlen szerinte az sem, hogy átmenetek is elfordulnak a kett között

(keresztezdések?).
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A i.i mutatott kecskéi példány agancsterjedelme a 2>y2 méti rl meghaladja

(252 cm), a két agancs legnagyobb hosszúsága pedig (a homlokcsonttal együtt,

a görbület szerinl belül nézve) 33 cm. Ez az agancs tehát jóval nagyobb, mint

e mediterrán s a germán rassz legnagyobb agancsai, de nem éri el az írországi

alfaj maximális méreteit. Szabását tekintve, ez az agancs a mediterrán rosszétól

a Legtávolabb áll s legjobban hasonlíl a germán rasszhoz. Bizonyos mértékig azon-

ban az írországi típusra is emlékeztei és szinte azt mondhatnók, hogy a kett

között áll.

1 gy látszik tehát, hogy Magyarországon a típusos mediterrán rasszon kívül

(1. Pohlig. id. b. 8. ábra) még egy másik, a germán rasszboz közel álló, vagy avval

azonos óriás-szarvas fajta is élt, mely agancsainak alakja és terjedelme folytán

épen úgy, mint az Írországi rassz, aligha lehetett erdei állat. Ezt a — nyilván

mocsárvidékeken élt — rasszt egyelre hajlandó vagyok a C. giganteus Ruffi

Nhrg alakkörébe utalni (típusa a XEUBiNG-féle wormsi példány, Pohlig, id. h.

•1. ábra, c))t
nem tartom lehetetlennek azonban, hogy újabb szerencsés leletek

ennek a rassznak a rendszertanban külön helyet fognak kijelölni.

A bemutatott agancslelet, mely a Földtani Intézet múzeumának egyik leg-

szebb ékessége, nyilván általános érdekldésre tarthat számot és kötelességünkké

teszi, hogy a tiszai balászokat minél gyakrabban felkeressük. A Tisza medre vá-

gós kincsesbányája a legszebb leleteknek s bn lenne az ilyen és ehhez hasonló

maradványokat a tudomány számára meg nem menteni.

A kecskéi agancspár preparálásának és restaurálásának fáradságos mun-

kája Haberl Viktor szobrász, földtani intézeti preparátor mesterkezél dicséri.

C) VEGYES KÖZLEMÉNYEK.

A BAKANYAI-SZIGETfíEGYSÉGBEN L909 MÁJUS 29-ÉN ÉSZLELT

FÖLDEENGÉS,

hta Rethly Antal dr. m. k. meteorológus. 1

— A 22. ábrával. —

A Dunántúlnak Pécs, Kaposvár és Szegszard közé es aszeiz-

mikufl területét délkeletrl egy elsrend szeizmotektonikai vonal határolja.

Magyarország földrengései viszonyai feltüntet térképen 2
a Duna és a Dráva

kozott elterül Baranyai-szigethegység délkeleti földrengéses terü-

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Tarsalat 1917 április 14 szakülésén.

1 Rétuly Antal: Magyarország földrengés] térképe. «M a t h < ni a t i k a i és

Természeti adományi Értesít » XXXI. k. 5. f. (602— 625. old.) Budapest 1913.
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letét egy szeizmotektonikai vonal választja el az aszeizmikus röghöz tartozó

tulajdonképeni Mecsek-hegységtl. Különös figyelmet érdemel ez a
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A Mecsek-hegységtl délre fekv vidék földrengésekben tulajdon-

képen szegény és csak a legújabb idkbl áll néhány megbízható és tanulmányo-

zásra érdemes földrengés rendelkezésünkre. Ezek között az 1909 május 29.-i föld-

rengés x úgy a rengési terület nagysága, mint annak elhelyezkedése miatt ezen

vidékre nézve jelentséggel bír.

A földrengésrl a Meteorológiai Intézet 2 a következ jelenté-

seket gyjtötte össze

:

1. Hidor 7h OQP1 V°. Egy vertikális lökés 10—15 mp-nyi tartammal.

Képek leestek a falakról, edény csörömpölt. Moraj úgy elzte, mint követte a

lökést. A földrengés Eáczpeterden is érezhet 'volt.

2. Hird 6h 45™ IV . Két egymást követ lökés N—S irányban. Tar-

tama 3 mp volt. Felfüggesztett tárgyak megmozdultok, edények, képek, ajtók

csörömpöltek. Egyidej moraj észleltetett. (Eberhardt J.)

3. Kát oly 6h 30™ V°—VI°. Három-négy közepes ersség lökés volt

felülrl lefelé húzódva. Hullámzó mozgás is volt. Érzékenyen felfüggesztett tár-

gyak megmozdultak, vakolat megrepedezett, kémények ledltek, cserepek hullot-

tak. Egyidej morajt észleltek. (Sajnovics J.)

4. K i s k o z á r 7
h 00™ IV —V°. Három lökés S—N felé.10 mp-nyi ingassál.

Ajtók, ablakok ersen zörögtek, képek megmozdultak. Egyidej mély földalatti

moraj. M i s 1 á n y, Személy, E 1 1 e n d ós Sáros községekben is érezték.

(DlTTLER E.)

5. Liptód 6h 30m III . Egy lökés E—W felé ers rázkódással. amelyet

Mar á z a községben is éreztek. Tárgyak megmozdultak. (Habel J.)

6. M a g yarsarlós. T
h 00™ V°—VI . Egy ers vertikális lökés 3 mp-nyi

idtartammal. Felfüggesztett tárgyak, bútorok megmozdultak. Moraj nem volt

hallható. Egy kémény ledlt. A földrengés ijedelmet okozott.

7..Mecsekszabolcs. 6h 50™ V°. Két lökés két mp-nyi idközben,

1—1 mp idtartammal. Felfüggesztett tárgyak megmozdultak, edény csörömpölt,

alvók felébredtek. Moraj nem volt. Aföldrengés okozta lökések az

itteni kszénbánya minden szintjében jelentkeztek.
A legmélyebb szint 53 méternyire fekszik a tenger
szintje felett. Egyes bányamunkások állítása szerint
a lökések következtében az ács ólat recsegett, apró
szén- és kdarabok hullottak s általában olyan érzés
vett rajtuk ert, mintha s ül y e d n én e k. (Sztraka E.)

8. Mecsekszabolcs. 6h 45m V°. Eázkódás, edény csörömpölt. Egy-

idej mennydörgésszer moraj. Sok házból a lakosság kiszaladt. (Szokola J.)

9. Misi én y. 7
h ÓV* ÍV°-V°. Egy lökés 4 mp-nyi ingassál. Ablakrezgés.

2 Magyar földrengési jelentés 1909. IV. évfolyam. Kiadta a m. kir.

orsz. Meteorológiai Intézet 22—23. szám, május 29. (11. old.)

s A Meteorológiai Intézet által gyjtött anyag a földrengési szolgálat-

nak a kir. m. Tudományegyetem budapesti földrengési obszervatóriumába való átutalása

után átkerült a nevezett intézetbe. Tanulmányunk megírásához dr. Kövesligethy Radó
egyetemi tanár úr szíves volt az anyagot átengedni, amit. e helyütt is szintén megköszönünk.
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Úgy ül mini álló és járó emberek meginogtak. Gyenge moraj volt hallható.

(Dreiecker F.)

10. Na gykozár. 6h 45m IV . Egy heves lökés hullámszer ingassál,

E—W irányban. Tetgerendázat recsegett, edény csörömpölt, szabadban lévk
megtántorodtak. Egyidej robbanásszer moraj. Az emberek azt hitték,

hogy 'Mecseks z a b olcsón vagy S o m o g y o n bányarobbanás történt.

(Waxler J.)

11. Pécs. 7
h 00m IV°. Egy lökés S—N irányban, pillanatnyi mozgással.

Felfüggesztett tárgyak megmozdultak, ablak rezgett, alvók felébredtek, az ágyak

megmozdultak. (Gallovich F.)

12. Pécs. 6h 53m II1°—IV . Gyenge földrengés mintegy 20—25 mp-nyi

mozgással. Moraj nem volt. Pécs város keleti felében a földrengést jobban észlelték

és több helyen ijedelmet okozott. (Czirer E.)

13. P e c s-b a n y a t• e 1 e p. 6h 55m III —IV °. Hullámzó mozgás E—Wfelé.

Többen észlelték. (Vizer E.)

14. Pécs v á r a d. 7
h 00m III . Egy lökés E—W felé haladó mozgással.

Pléhtálca megcsörrent, ajtó kinyíllott. Dübörgésszer moraj. (Hal. V.)

15. P ü s p ö k b o g á r d. 6h 2m V°. Egy vertikális lökés, egy másodpercnyi

mozgással. A földrengés vertikális robbanásszer volt. (Ujváry M.)

16. K o m o n y a. 6h 55m V°—VI°. Egy vertikális lökés két másodpercnyi

mozgással. Háztetkrl a vakolat és lazán álló cserépdarabok lehullottak. Egy-

idej ers mennydörgésszer moraj volt. (Gruber J.)

17. Szell. 7
h 00m III°—IV . Több lökés gyors egymásutánban,

mintegy 10—15 mp-nyi hullámzással. Edények és képek mozogtak. Egyidej

közepes ersség moraj volt hallható. (Eeil N.)

Nemleges jelentések a következ helyekrl érkeztek be: Bonyhád,
H i m e s h á z a, K v á g ó s z ö 1 1 s, M a r á z a, N é m e t h e 1 y, Németi,
Pécs ud várd, Pogány, Siklós, Szentlrincz és Püspök-
szenterzsébet.

A felsorolt megfigyelési anyag térképes feldolgozásából nyert eredmények

a következkben foglaltattak össze. Az egyes helyeken észlelt adatokból becslés

útján elssorban megállapíthatott a földrengés erssége, ezek alapján megszerkesz-

tett a földrengési térkép.

A földrengés kipattanásának idejét pontosan megállapítani nem lehetett,

mert annak hullámai oly kis távolságig haladtak, hogy a legközelebb es négy

földrengési obszervatórium egyike sem jegyezte fel. B u d a p e s t, Kalocsa,

Zagreb és Belgrád obszervatóriumai nem tesznek említést május 29.-i

földrengésrl. Így tehát mint legvalószínbb idadatot a pécs-városi meteorológiai

állomás jelentésében lévt kellett elfogadni, amelyek szerint a földrengés
idpontja 7h 53m középeurópai id szerint.

A rengési területen legersebben megrázott hely és maga az epicentrum

Bo monya, Bogáros, és Nagykozár vidéke közé tehet. Itt két

szeizmotektonikai vonal keresztezését kell feltételeznünk és felette valószín,

hogy azoknak keresztezési helyéhez közel kereshetjük az epicentrumot.
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Az epicentrum valószín helye eszerint:

46° 4' É sz. és 18° 20' Grw. K. h.

A legersebben megrázott területen a földrengés erssége meg-
közelítette a VI°-o t a XII°-o s földrengési ersségi skála szerint.

A pleisztoszeizta terület Bogáros, Nagykózár,
Magyarsarlós és Kátoly által határoltatik ; az ezen izoszeiztán belül

es terület nagysága 57 km2
, ami egyenl egy 8'5 km sugarú kör területével.

A középs rengési övet határoló izoszeizta Mecsekszabolcs, Hird,
Szell, Hidor és Kiskozár közelében vonul el. Ez a terület 126 km2

nagyságú éi sugara eszerint 40'2 km. Ennek a zónának is, miként a legbels

magnak hosszanti, NyÉNy—KDK irányú a tengelye.

Végül a máj us 29.-i földrengés határizoszeiztája a következkép fut végig

az egész területen : északnyugaton közvetlen a Mecse k-aljában halad, amennyi-

ben P é c s-b ányatelep, Somogy és Pécsvárad ezen a vidéken a

rengési terület legszélére esnek ; keleten Püspökszenterzs ebet már a

határizoszeiztán kívül esik, úgyszintén Ma ráz a is ; délen és nyugaton L i p i t ó d,

Lothárd, Mislény és Pécs környéke abba bele esnek. Azegész ren-

gési terület 300 km2 kiterjedés és így sugara 61*8 km.

Dr. Vadász Elemér úr szíves közlése szerint a szóbanforgó földrengés

egész területe az É s z a k-b aranya i-szigethegyseg mezozoós alaphegységétl

délre a középbaranyai dombvidék legfiatalabb idben lesülyedt gránit alaphegység

részletére esik s így a földrengési terület, valamint az epicentrum helyzete ennek

a földtanilag megállapított fiatal mozgásnak máig is folyamatban lév megnyil-

vánulását bizonyítják.

A megfigyelési anyag egyéb érdekes részletei közül még megemlítendk a

következk :alökés iránya Pécsett, Kiskozáron délrl északnak

haladónak észleltetett, míg Hirden állítólag északról délnek haladó volt.

Pécs-bányatelepen, Pécsváradon, Nagykozáron, Szelln
ésLiptódon a lökés iránya szerint a földrengési hullám mindenütt keletrl

nyugatra haladó volt. A pleisztoszeizta területen, st részben azonkívül is, a lökés

mindenütt határozottan vertikálisnak észleltetett, amj igen nagyjelentség, mert

zökkenésszer mozgásra mutat reá. Egybevetve a lökésirányokra vonatkozó ész-

leléseket, azt tételezzük fel, hogy az a rög, amelyet az 1909 május 29.-Í földrengés

mozgásba hozott, keletrl nyugat felé haladva zökkent és

annak középs részén ersebb lefelé irányuló zökkenés történt. Lehetséges az, hogy

a kérdéses mozgás ebben az irányban egészen minimális volt, st hogy végered-

ményben még precíziós nivellementtel sem lehetne számottev (centiméterekre

men) magasságkülönbségváltozást kimutatni, de hogy ez a mozgás a földkéreg-

ben nagyon is lehetséges és különösen lehetséges "it. ahol a földtani vizsgálatok

szerint igen fiatalkori mozgásoknak kelleti a legújabb illkben is végbe mennie,

nem kétséges ós úury a/t vélem, a magyarázal elfogadható.

Hogy ezen a területen süiyedés tényleg történt, annak közvetlen bizonyí-

tékául tekinthetjük a mecsekszabolcsi szénbányákban észlelteket. Itt

az ácsolat a bánya minden szintjében recs< > szón-, mint kdarabok hullot-



VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 247

tak alá ós a bányászok mind úgy érezték, mintha sülyednének. Oly emberek,

mint a bányászok, a sülyed mozgás kiváltotta érzést igen jól ismerik, mert napjá-

ban ismételten lifttel szállnak alá a bányába ós így ép náluk ennél a megfigye-

lésnél az érzéki csalódás ki van zárva.1

A földrengés tovaterjedésének délnyugaton és Ó3zaknyugatészaki irányban,

határt szabtak, ezt a területet ezekben az irányokban határoló fszerkezeti vonalak.

Meg kell jegyeznünk; hogy az itt szóbanforgó fszerkezeti vonalak nem olyanok,

amelyeket elzetesen végzett földtani felvételekbl — az irodalomból — már

isinertek lettek volna, hanem csakis a földrengési megfigyelések alapján nyertek

megállapítást esetrl -esetre. Ügy véljük, hogy ha az így megállapított vonalak

egybeesnek azokkal, amelyeket a geológusok részletes felvételekkel, tehát más

úton nyertek, 8 további kutatás szempontjából eme fszerkezeti vonalak igen

nagy értékkel bírhatnak.

É3zak felé a földrengés tehát a Mecse k-h e g y s é g lába eltt elvonuló

fszerkezeti vonalon még elég ersen érezhet volt, de azontúl nem terjedt, amit

bizonyít a K v á g ós z ö 1 1 s rl küldött nemleges jelentés, továbbá az is,

hogy Orf, Buda fa, Hetény és Vasas községekbl sem jelentettek

földrengést, pedig kérdívek oda is küldettek a/, adatgyjtés alkalmából.

A Pécs-P ócs vá r a d irányában megállapított és a földrengés terje-

dését itt gátló fszerkezeti vonal dr. Vadász Elemér úr szerint nagyjában födi

azokat a szegélytöréseket, amelyek mentén a mezozoós alaphegység a pannóniai

emelet végén nagyobb mélységre lesülyedt.

Délnyugaton a földrengés további elterjedésének az ugyancsak K v é g ó-

s zll s—Ud var d—N érne t boly irányábin feltételezett fszerkezeti vo-

nal is határt szabhatott, bár úgy ebbe az irányba, mint kelet felé a földrengés

ereje az epicentrumból való távolodással mintegy arányosan csökkent, amint

a rétegek a földrengés erejét abszorbálták.

A rengési területen bévül három szeizmotektonikai vonalat véltem meg-

állapítani. Az egyik f hosszanti vonal áthalad az epicentrális területen és P écs—
B o g á r o s—E o m o n y a—B e r k e s d—S z e 1 1—M aráz a irányában vo-

nul. Ezt a vonalat metszi kél északkelet-délnyugati irányéi haránt törés vonal

;

az els P é c s v á r a d—II i r d—N a g y k o z á r ós Misié n yen át halad,

a másik Sz e 1 1—K á t o 1 y—II i d o r irányában fekszik. Ezen szer-

kezeti vonalak közül kett keresztezése közelében van az epicentrum, továbbá

ezek nagyjából egyúbtal körülhatárolják a pleisztoszeizta területet. Megjegy-

zend, hogy ezen szeizmotektonikai vonalak nagyjában a hegység földtani szer-

kezetére jellemz hosszanti és haránt törésvonalaknak felelnek meg, amint azt

dr. Vadász Elemér úr földtani vizsgálatai megállapították.

A földrengéssel kapcsolatosan fellépett hangtüneményrl is meg kell még

pár szóval emlékeznünk. Elég érdekesek ezek a megfigyelések is. Az epicentrum

közelében Bogároson és Nagyk záron robbanásszer morajt ész-

1 Teljesen hasonlóan zökkeués-, illetve BÜlyedésszerüen érezték a földrengést az

1894. évi dec. 19. -i oraviczai földrengés alkalmával is. V. ö.

Dr. Réthly Antal: Az 1894— 1895. években Magyarországon észlelt földrengések.

Budapest, 1915. (24-25. old.)
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leltek, továbbá a frengési területet délkeletrl határoló szeizmotektonikai vonal

felett lév helyeken is ers volt a hangtünemény. Az erre vonatkozó észlelések

azonban sokszor problematikusak, mert pl. Mecsekszabolcsról úgy nem-

leges, mint igenleges értesítés jött hangtüneményrl, természetes nem dönthet

el, vájjon a rengési terület szélén tényleg szeizmikus hangtüneményt észleltek-e,

vagy más földfeletti zajt. Mindenesetre érdekes és jellemz, hogy a robbanásszer

hangtünemény az epicentrum közelében volt.

Mini mar említettük a szóbanforgó rengési terület két szeizmikus terület

közé esik; azonban innen délkeletre a Duna felé még van egy-két olyan hely,

ahol kisebb rengési helyek vannak. Az egyik Ka ra ncs,1 ahol 1897 augusztus

24.-én volt kisebb földrengés, a másik rengéses terület Bátaszék2 közvetlen

környéke, ahol 1907 március 25.-ép észleltek földrengést, végül ugyancsak ide

tartozik még a Duna Italpartján lév Monostorszeg3 1907 augusztus

22.-ki kisebbszabású földrengése is.

A régi idkbl — 1880 elttrl, amikor hazánkban rendszeres földrengési

adatgyjtés nem volt — Pécs környékérl számottev földrengés nem ismere-

tes. A magyarországi földrengésekrl meglév kézira ti katalógusom szerint : 1757-

ben volt ugyan Pécsett földrengés, de evvel egybeesett a zagrebi 1757,-i

június —augusztusi földrengési raj és biztosra vehetjük, hogy annak végs rezgé-

sei jelentkeztek Pécsett. Továbbá 1813 clec. 26.-áról is feljegyeztek Pécsett
egy szeizmikus tüneményt, valamint 1817 május 28.-án, amikor azonban Pest-

Budán is érezték azt, tehát az eddigi adatokból nem döntheti el, hogy a

fészek tulajdonképen mely vidéken volt.

Összefoglalás: 1. Az 1909 május 29. -i földrengés a szerkezeti

(tektonikai) földrengések közé tartozik, amelyiknél a mozgás egy rög sülyedés ében

nyilvánult meg.

2. Valószín idpontja : reggeli 7 óra 53 perc közép európai id szerint.

3. Epicentrum: 46° 04' É. sz. és 18° 20' Grw. K. h.

4. Epicentrális ersségé: VI°.

5. A megrázott terület nagysága : 300 km 2
.

6. A szerkezeti vonalak irányai nagyjából megegyeznek a földtani felvé-

telek alapján nyert perem törésekkel, valamint az egyes hosszanti és haráni

törésvonalak irányával.

1 Dr. Réthly Antal: Az 1896— 1899. években Magyarországon észlelt földrengések.

Budapest, 1894. (22. old.)

2 Réthly Antal: A/. 1907. évi magyarországi földrengések. Budapest, 1908. (12—

13. old.)

3 U. o. 16-17. old.



A FÖLMÉREG LEGFIATALABB TEKTONIKUS MOZGÁSAIRÓL.

Irta Dr. Pávai Vájna Ferenc m. kir. geológus-mérnök.1

Földünk szilárd kérgének arculata a nagy köztudatban, még ma is úgy

szerepel, mintha srégi idk óta változatlan volna- s hegyláncainknak íeltornyosodá-

sat legalább is hirtelen lefolyt katasztrófáknak tudja be. St szakembereink sem

vallják mind, hogy azok a tektonikus erk, amelyek több ezer méteres hegy-

láncokat emeltek ki rég múlt geológiai korokban, ma is változatlanul mködnek,

ma is éreztetik hatásukat . Az embereket megtéveszti a m óriási mérete, szemben

az alig észrevehet földkéreg elmozdulásokkal, amelyeket napjainkban meg-

figyelhetünk s különösen az idnek emberi mértékkel való téves fölfogása. Pedig

ugyebár évek kellenek egyetlen díszes palota felépítéséhez is, holott az csak parányi

hangyaboly az Alpesek, vagy Himalája tömegéhez képest. Emberi létünk csak egy

rövidke pillanat földünk életében s ha egy emberölt alatt csak egy pár téglát

rakunk le képzeletben, földünk történetének ideje olyan hosszú, hogy építmé-

nyünk meghaladná a föld felszín legnagyobb magasságkülönbségeinek méreteit.

Ha ilyen gondolatokkal vizsgáljuk a földkéreg egyenetlenségeit és az azt

felépít kzetrétegek fekvését; önmagából következik, hogy ha a régebbi üledék-

rétegek meredeken összegyrtek, mélyen lesülyedtek, vagy messze át vannak tolva

,

a fiatal és fiatalabb lerakodások is kell hogy valamelyes helyzet változáson men-

jenek át.

És vájjon még mindig úgy találjuk-e, amint egy rövid évtized eltt is hitték,

hogy hazánk fiatal harmadkori rétegei zavartalan normális, lapos településben

vannak? A világért sem! De nem azért mintha a sok esetben derékszögnél is

nagyobb szög alatt fölhajlított képzdményeink azóta indultak volna útra, hanem

azért, mert amint meg fogjuk látni, az örök helyzet változás ezeknél is épen úgy

érvényesül, mint a régebbi hegységeket fölépít kzeteknél. Ezek is lassan bár,

(lecsúsznak, másznak az idsebbek után, vagy eltt: zve attól a hatalmas ertl.

— amely többek között — öreg földünk kuszált kérgében egyensúlyra törekszik.

Egykor mély tengerteknk kitöltdnek s magasra tornyosuló hegyláncok el-

simulnak, mialatt az elbbi lerakódásai szomszédságukban, megint csak fölfelé

törnek lassan évek százezrei és milliói alatt.

Mi sem természetesebb, hogy földünk kérgének ez a mozgató rugója a

harmadkor után sem bénult meg, ma is kell, hogy legyenek abban mozgások,

változások csak úgy mint régen s valamin formában meg is nyilvánulnak. S tény-

leg, hogy mást ne mondjak a jó öreg föld. hol itt, hol ott megrázkódik, földrengés

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1917 ápril 4-iki ülésén.

Földtani Köilouy. XLVIÍ. köt. 1917. 17
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van, amely sok emberi kártyavárakat dönl halomra
3
de a föld kérgén vajmi rit-

kán hoz létre szembeötl változást.

A földrengéseknek nagy irodalma van, ellenben annak, hogy tercier utáni,

vagyis negyed- és jelenkori üledékeink maradandó nyomait viselnék a tektonikus

elmozdulásoknak, irodalmunkban nem igen akadunk nyomára, aminek különben

legfbb oka, hogy az újabb idkig geológiailag s pláne a tektonika szempontjából

teljesen figyelmen kívül maradtak. A fölvev geológus vajmi ritkán fordítotl

gondot arra, hogy még ezeket is taglalja, vagy településüket részletesebben tanul-

mányozza. Legfennebb a kavicsok és lösz voltuk némileg kivétel, meg az egészen

lokális tzeg es barlangi lerakodások.

Arra pedig bízvást merem mondani, hogy senki sem gondolt, hogy negyed-

kori, pleisztocénüledékekben olyan elmozdulások is lehetnek, amelyek alapján

azokon átvonuló redzéséket, st ezek speciális kifejldéseit is meglehetne álla-

pítani. Megvallom, eleinte nini:;' m sem hittem, de annál nagyobb volt megelége-

désem, midkor meggyzdtem, hogy az 5, 6, 8, 10, 13. 16°-os dlés pleisztocén-

rétegekbl konstruált redk és kisebb boltozatok, az abból a pleisztocénvidékbl

lassan kiemelked kövületes pannóniai rétegekben is folytatódnak Belovár kör-

nyékén es pedig úgy ÉNy, mint DK felé. Ha ehhez hozzáveszem még azt a körül-

ményt, hogy az orografia is, amely pedig redzött üledékeknél és boltozatoknál

nagyon beszédes szokott lenni, minden tekintetben a pleisztocénrétegek dlés-

viszonyait tükrözi vissza, azt hiszem, a következkben nagyrabecsült olvasóimat

is meg fogom gyzni megfigyeléseim helyességérl.

Bevezetésül utalnom kell arra, hogy a hasonló, st még fiatalabb tektonikus

földkéreg elmozdulásokra eddigi tanulmányaimban is pár helyen hívtam föl a

szakkörök figyelmét. A Nagyküküll segesvári szorosával kapcsolatosan utaltam

arra, hogy amíg azonfelül es alul a folyó széles mederben kanyarog, addig, ahol

az egészen lapos segesvári red harántolja, szorosban szorong és ma is bevág,

ellentétben a fölül és alul lev részekkel. Ugyanott 1 emlékeztem meg hasonló

esetrl a Horvátországgal szomszédos Muraköz szelencekörnyéki petroleumos

területérl, ahol «aszelencei antiklinális, áthaladva a szelencéi patakon, szkebbre

szorítja annak völgyét s ma az ott bevág, amíg fentebb, az antiklinális tengelyén

túl, széles, lapos völgyében stagnál a víz, mocsaras tavacskát formálva. Azt hiszem.

nem csalódom, amikor azt tételezem föl, hogy ezeket a viszonyokat is a red
tengelyének mai fokozatos, de nagyon lassú kiemelkedése hozta es hozza létre .»

A Magyarhoni Földtani Társulat 1913 januári ülésén négy-öt helység ma

is fokozatosan kiemelked határairól beszéltem Segesvártól KDK felé, amelyet

megint csak a harmadkori rétegek redinek máig tartó kiemelkedésével magya-

ráztam. Hogy helyesen ítéltem meg azokat a morfológiai jelenségeket, akkor

egyik neves tudósunkkal szemben kétségtelenül igazolják újabb horvát-szlavón-

országi gfigyéléseim.

Amint mar a Muraközrl említettem, Horvát-Szlavonország harmadkori

lerakodásai ír- épen úgy redzve vannak, mint azt az erdélyrészi medencérl

1 [),. l'Áwi Vájna Fbebno: A/. Erzsébetváros -Héjjasfalva, Fogarae Rukkor kö-

zötti terület tektonikai, stratigráfiai és morfológiai viszonyai.
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sikerült kimutatnunk, st szempontunkból ennek a területnek még az az elnye
is megvan, hogy helyenkénl a harmadkor legvégén, a levantei idszakban is

típusos állóvízi üledékrétegek rakodtak le nagy vastagságban s azok is ersen

gyrdöttek sokszor 40—80°-ig. Nyilvánvaló tehát, hogy itt a tektonikus föld-

kéregmozgások a tercier után is megnyilvánultak, hiszen a harmadkor végén

lerakódott rétegeket csak megszilárdulásuk után érhette az említeti maradandó
jelleg hely/elváltozás. Tehát már magában véve ez is azt bizonyítaná, hogy a

negyedkorban is tovább folytatódnak a tercier elmozgások. De ha ez így van,

akkor annak a nyoma meg kell, hogy látszódjék a réteges pleisztocénüledéke ken

is, ha vannak.

Mi sem természetesebb ugyebár, mint az, hogy amikor a magas Hadügy-

minisztérium 1916-ban Horvát -Szia vonoiezágba vezényelt ki petroleumkutatásra

s olyan területet kaptam az említett kutatások magyar kincstári vezetségétl,

amelynek fele negyedkori lerakódásokkal van fedve, ilyen meggondolások vitán

egyáltalán nem estem kétségbe, hanem belevágtam a pleisztocénvidék kells

közepébe s kerestem az ott nem lev tercierrétegek kibúvását s jobb híján persze.

a réteges negyedkori üledékeket. A sors különös kedvezése folytán még eddig

mindég találtam valami újat, amikor valamihez hozzáfogtam s ez a tudat itt

IS lelkesített .

Pár nap alatt már nemcsak azt tudtam, hogy Horvát -Sziavonországban

a pleisztocénlerakódásoknak több színtája van s hogy az alsóbbak rétegzettek,

hanem gyltek a rétegdlési adataim is, amelyek, ha nem is nagy szögértékek.

de a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16°-os dlésszögek mégis olyanok, hogy azok iránt

a lapos redket nyomozó tektonikus mindig hálás lehet. Ha meggondoljuk, hogy

az erdélyrészi medence belsejében 2, 4, 6-°os redk vannak csak helyenként a har-

madkori üledékekben s azok mégis jók és vígan adják a földigázt, az említettem

dlésszögek nagyszereknek mondhatók. Mindazonáltal, hogy helyes nyomon
járok, csak akkor gyzdtem meg, amikor dlési adataim nemcsak redk lefutá-

sára mutattak rá, hanem azokon a brachiantiklinális boltozódásokat is vissza-

tükröztették, azokét a boltozatokét, amelyeket épen ezeken a kényes helyeken

a patakok lefutása és más orografiai tényezk is igazolnak.

Ha kiemelem még, hogy egyik ilyen negyedkori rétegekben kinyomozott

redm több mint 12 km (légvonalbeli) lefutás után mindkét végén kövületes

pannóniai rétegekbl álló redben folytatódik, úgy hogy egy-egy boltozat van és

azok egyik felét tercierüledékek alkotják s a másik felét a fed pleisztocénrétegek

építik ki, azt hiszem, minden hozzáértt meggyztem, hogy a negyedkor üledékei

is ki vannak tektonikusán mozdítva eredeti településükbl. Tehát kézzelfoghatóan

bebizonyítottnak tekinthet, hogy Horvát-Szlavonországok területén s így a

szomszédos területeken is, a harmadkorban mköd tektonikus földkéreg elmoz-

dulások a negyedkorban is folytatódtak, st a pleisztocén, réteges üledékekre

gyakorolt hatásukból következtetve a negyedkor után is tartanak. Hogy ez így

van különben, szintén épen Horvát -Szlavónia altalajának gyakori rengései

igazolják. Ez a vidék ugyanis a magyar szent korona országainak leggyakrabban

megrengetetl területe. Hogy ezek a földrengések mind az alaphegységrészek

tektonikus elmozdulásaival kapcsolatosak, amelyek hatásukat másodlagos elmoz-

17*
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dulásokat váltva ki a fiatalabb üledékekben is éreztetik, szakemberek eltt fölös-

leges hangoztatni. A lényeges csak az, hogy szerencsés körülmények folytán < zek-

nek a mozgásoknak fokozatos láncolatát napjainkig követhetjük s az érezhet

rengéseknek mintegy rögzítetl hatását is láthatjuka legfiatalabb réteges üledéke-

ken s i m ni ár a pleisztocénlerakódások z a v a rt al a n, n y u-

go d t tel c ]» ülésében vetett hit isi e g a I a b b m e g 1 n g ott.

Remélem, mások és sa ját megfigyelésein) rövidesen ezt a hitet is épen úgy meg

fogják dönteni, mint az erdélyrészi mi d( i ce génrétegeire Vonatkozólag, ugyanez

megdlt már vizsgálataink folytan.

Kitn bizonyítékul szolgálhatnak különben a redzött pleisztocénterülete-

ken is a báró EöTvös-féle ingakisérietek, amelyek úgy az erdélyrészi medenöében,

mint a morvavölgyi petroleumos vidékeken — értesülésem szerint — fényesen

igazolják a felszíni tektonikai vizsgálatokat.

Különben szinte különös, hogy honnan származik a fiatalabb üledékek

zavartalan településében vetett hit? A történelmi idben slyed Serapis templom

romjainak képe számtalan középiskolás könyvben forog közkézen, az Adriai-tenger

mélyedésérl tudjuk, hogy jobbára a negyedkorban alakult ki. Anglia, st Észak-

Amerika is Összefüggött még Európával a negyedkor bizonyos szakában s a Skan-

dináv-félsziget mintegy 400 m-rel slyedt azóta és még számtalan olyan példát

lehetne felhozni, amely újabb nagy földkéregelmozdulásokról tesz tanúságot.

Annyi bizonyos, hogy ezek sem egyszerre történtek s párszáz méteres emelkedések

vagy slyedések szintén hosszú id szülöttei, épen úgy. mint ez. a mondjuk

kerek számban 10°-os rétegdlésszög, amennyire minden geológiai értelemben vett

katasztrofális megrázkódtatás nélkül emelkedtek ki máig a pleisztocén elején

leülepedett rétegek.

Hogy körülbelül ilyen arányú mozgásokkal a régebbi harmad- és másod-

kori óriási elmozdulásokai is megmagyarázhatjuk, tekintsük a pleisztocéntl

máig eltelt idt egységnek, amely alatt, tapasztalatom szerint, az említett területen

legalább 10°-os helyzetváltozás állott el. Ezt az idmennyiseget állítsuk

arányba a tercier egyes emeleteinek idmennyiségével. Csak hasonló lassú

elmozdulásokat tételezve föl egyenl id alatt, olyan rétegdlés szögek ertekéit

fogjuk kapni, amelyek keletkezésére fordított er teljesen elegendk arra. . hogy

mondjuk a szintesen települt réteges kzeteket nemcsak állóhelyzetbe hozza,

hanem hogy az így keletkezett redket átbuktassa és hosszú pályákon át is

tolja. Vagyis a mellékkörülmények figyelembevételével odajutottunk el. hogj

ilyen kis mozgásokkal is meg tudjuk magyarázni legbonyolultabb lánchegységeink

szerkezetének kialakulását

.

Az id itt is mindent pótol !

Eégi kzeteink sokszor kaotikus gyrdöttségét és összevisszaságát is meg-

érthetjük, hiszen a mezozoikum, paleozoikum és archaiküm egész idejével kell

még úgy-e számolnunk, amelj mindenesetre sokszorosan felülmúlja a mezozoikum-

tól máig eltelt idt. Ez alatt az idkolosszus alatt hasonló kis mozgási er nyil-

vánulásokka] is, olyan óriási elmozdulási mennyiséget kell kapnunk, amelyek! ól

egymagában is jut igazán minden elképzelhet helyzet kialakulására.

Ugyanígy vagyunk a Blyedésekkel ós kiemelkedésekkel. Ha hasonló okosko-



VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 253

dássa] az említettem 400 in-t vesszük alapul, a szekunder végétl bízvást kapunk
olyan értéket, amely földünk legnagyobb kiemelkedéseivel vagy közel legnagyobb

bemélyedésének versenyezhet. De ha 60 m-t veszünk egységül, akkor is megkapjuk
azt az értéket, amely a kisebb medencék vagy táblák helyzetének megmagya-
rázására épen elég.

Látjuk tehát, hogy minden rendkívüliség nélkül mérhetetlen bosszú id
alatt olyan óriási szintkülönbségek jöhetnek létre földünk kérgében, amelyek

egyensúlyra való törekvése, megint csak mint hatalmas mozgató tényez szerepel

s így semmi szükségünk sincsen arra, hogy hegységeinket a földkéreg összezsugo-

rodásával magyarázzuk. Különben is azt hiszem, akik még afelé a magyarázat

fele hajlanak, maguk lennének a legjobban megakadva, ha a földkéreg minden

ráncocskáját ki kellene hogy terengessék, mert a végén maguk sem hinnék el,

hogy öreg földecskénk valaha is akkora felület lehetett volna.

A háborúhoz azt mondják pénz, pénz és harmadszor is pénz kell, én azt

hiszem, hogy a geológiai változások kialakulásához is fképen id, id és harmadszor

is végtelen nagy id szükséges ! És futja is

!

Ivaniégrad, 1917 április hó.

ADATOK A H0RVÁT-SZLAV0N0RSZÁGI PLEISZTOCÉN

LERAKODÁSOK ISMERETÉHEZ.

Irta: Dr. Pávai Vájna Fekenc. m. kir. geológus, mérnök.1

Az 1916. év nyarán Biló-hegys égben végzett földigáz- és petroleumkutat ásat

szolgáló geológiai fölvételeim alatt hatalmas területeken sokszor csak negyedkori

lera kódásokat találtam. Ezek az üledékek, amint más helyen 2 már leírtam, szintén

résztvesznek a régebbi réteges kzetek gyrdésében s így részletesebben kellett

foglalkoznom velük.

Megfigyeléseim szerint az említett hegységben tetemes vastagságban vannak

kifejldve a pleisztocónlerakodások s ebben a komplexumban meglehetsen jól

megkülönböztethetünk egyes határozott kifejldés szinteket. Így a tercierre,

amelyet itt a gyrt felspannoniai emelet képvisel, helyenként természetesen,

vörös homokos rétegek települnek a negyedkor bázisán, amelyekhez

hellyel-közzel kavicsok is társulnak. Ezek a kavicsok nálam rendesen csak

közepnagyságúak s keverve vannak vörös homokkal, mint pl. a belvári térképlap

ENy-i csücskén Kapelától ÉNy-ra. A hegységek közelében azonban kivastagodnak

s gvakran fejnagyságúak is elfordulnak közöttük, néhol pedig murvásak, gör-

get ebesek.

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1917 ápril 4-iki ülésén.

- Dr. PÁVAI Vájna Fkkknc: A legfiatalabb tektonikus földkéreg elmozdulásokról.
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De itt éa másfelé is. rendesen r é t e gz e 1 1 s z ü r k e h omokos a g y a g

és homok váltakozó rétegeil találjuk települve. A réteglapokon majdnem

mindenfelé lapos, meszes márga- és limonitkonkréciókat figyeltem meg, amelyek

a rétegzést még az agyagosabb kifejldésnél is eláruljak, mint Belovár környékén.

Persze ezeknek a konkrécióknak a helyzete a réteglapokon kívül álló is

lehet. <le ez a körülmény a jó megfigyeli nem ejtheti zavarba. Különben is ez

inkább a gyökerek köríti kialakult limonitos konkréciókra áll.

Keletre haladva, mint Prugovactól DNy-ra, a Suhakatalenai völgyben a

szürke agyag határozottabban váltakozik szürke homokrétegekkel s barnás

homokos rétegek is közheigtatódna k. amelyeket a limonit sokszor ossz. cementez

s így a rétegzés még szembeötlbb. Mint Kapelánál vagy Csepelovactól DNy-ra

itt. Suhakatalenánál és Jasenasnál a vörös homok rétegeire telepszik, amelyek

itt különösen ersen ki vannak fejldve s ugyancsak barnás homokköves padokat

találunk közöttük s egymás között diszkordáns települést is mutatnak.

Mindenütt megállapíthattam, hogy a jól vagy kevésbé jól rétegzett szürke

limonitkonkréciós agyag, amelyet részben Horusitzky mocsárlöszével azonosít-

hatok, kifejldése és települési viszonyai alapján, az elbbinél magasabb színtájai

képvisel. Ez a színtáj azonban, amint mar említettem, elég változatos s a réteg-

zetlen és egészen finoman rétegzett féleségétl az agyagnak, a homok- éshomokk-

rétegesíélese.LM'_r minden átmenetét megtalálhatunk, hol itt. hol ott. Helyenkent,

mint Pitomaóa Ny-i homokgödreiben, vagy mintegy 8 km-rel DNy-ra Arseniknál

a homokos agyag- és homokrétegek ártéri iszapra emlékezteten barnásak, míg

közben egészen világ 'sszürkeszínek., mint a pitomaéai állomás vagy a vercei

kis állomás melletti homokgödörben. Magasabb tagja ennek a képzdménynek

úgy látszik egészen homokos, mint különösen Prugovac és Verce (Virovitica)

közölt, a dombság peremen. Ez a sárgásszürke homok tetemes vastagságú 3 buc-

kákat alkot azokra jellemz szerkezettel, a mélyebb részek azonban mindig jól

rétegzettek. Homokszemei nem egészen gömbölyítettek s kövülettöredékeket és

csillámpikkelyekel is tartalmaz. A dombokon 200 m t. í. magasságig is felnyúlik.

Annyi bizonyos, hogy míg a legmélyebb és eddig kövületmentesnek bizo-

nyult vörös homokos színtáj csak elszórva kerül föltárásba, addig a szürke agyagos

és homokos színt aj már leírt valamelyik kifejldési formáját a Biló-hegységen végig

mindenüti megtaláljuk. Ez utóbbi majdnem mindig kövületes, st helyenként

mondhatni tömegesen találjuk benne a pleisztocén jellemz csigáit. Egy Belovártól

DK-re lev téglagyárban, ahol a szürke agyag alig-alig rétegzett s rengeteg limonit-

konkréció tarkítja, a következ fajokat sikerült gyjtenem:

G&MAIS fulvUS AIÜLL. /'///"í Dl USCOTU W \ÍÜLL.

HyaVi/na hammonis Ström. - edent/ula Drap.

Crystállus crystállirms Mull. Cwn&Ua lubrica ÍVÍüll.

Ilrli.r tervuilábris \. Brn. Sucevnia óblonga Drap.

A viroviticai b ikgödrökben, a kis vasúti állomástól Ny-ra, föltárt szürke

homokos kifejldés pleisztocénrétegek faunájában pedig ezek fordulnak el:
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Con idus julvus Mull.

Crystallus crystallinus Mull.

Punctuni pygmaeum Drp.

Hclix tenuilabris A. Ben.

« sp.? (töredék)

Pupa nmscorum Mull.

Clausilia (sp. tör< dék)

Cionélia lubrica Mull.

Succinia ohlonga Drap.

Limnaea truncatula Mull.

Pisidiwu fontinále ('. Pfk.

Amint látjuk, a két fauna nem egyezik meg egészen. A belovári mocsárlösz

faunája ((tisztán szárazföldi alakokra szorítkozik az északról bevándorolt vagy

magashegységi fajok (Hel. tenuilabris, Pwpa edentula) még alárendeli szerepet

játszanak benne. Valószín kora : a jégkornak (köz. pleiszt.) elejei).

A viroviticai elbbinél fiatalabbnak tekinthet homok faunája pedig

^nyirkos erdalji fauna kevés állóvízi alakkal. Kora : jégkorszak*).

Tehát a fauna a leírt települési viszonyokkal nagy megegyezést tüntet fel.

A pleisztocén-üledékeknek már leírt két színtájára telepszik nagy területen,

de különösen a Cepelovac, Pitomaca, Verce községektl D-re lev vidéken, a

pleisztocénlerakodások b a r n a homok színtája

.

Ez a szintáj szintén több méter vastagságú, de nem nyúlik olyan magasra

föl a dombokon, mint a szürke agyag vagy a késbb tárgyalandó lösz. Egészében

az oxidált lerakódás képét nyújtja, de nem tekinthetjük azért a szürke homokos

kifejldés utólagosan oxidált részének csupán. Ugyanis, amíg a szürke homok

felszíne kis mélységig inkább a humusztól barna, addig ez az egykori klímára,

visszavezetheten több méter mélységig egészében rozsdás s rétegei között éppen

ezáltal sok a jól összecementezett. Ott is megvan, ahol a szürke homok hiányzik

S míg abban gyakran talál az ember kövületeket, ebben olyant még egyszer sem

láttam. De nem találunk benne csillámpikkelykéket sem s ásványszemei is sokkal

jobban vannak legömbölyítve. Valóságos futóhom o k.

Ezzel persze nem akarom azt mondani, hogy a megelz lerakódás anyaga

nem keveredhetett utólag ennek az anyagához, hanem azt, hogy ez egy fiatalabb

és az akkori klíma jellegét magán hordó üledék.

A már említett bucka szerkezet itt is látható helyenként, de azért vékonyabb

és vastagabb rétegzettséget majdnem minden jobb feltárásban találtam, bár az

egyenetlen összecementezés miatt a réteglapok ritkán egészen simák. Hogy az

összeállás régi kelet, bizonyítja az is, hogy a barna homok rétegei sok esetben

kis függleges elmozdulásokat tüntetnek föl, természetes merevségükbl kifolyólag.

Hangsúlyoznom kell, hogy ebben az esetben nem vasköves fokról (Ortstein)

van szó, hanem önálló vastag képzdményrl, amely feküjéhez (szürke mocsár-

lösz, ártéri iszap, és sárgásszürke homok) és fedüjéhez (lösz) viszonyítva némi

klímaváltozásra utal itt az Alpesek fell jöv vízi út mentén.

Meg kell említenem, hogjr a Biló-hegység drávafelli oldalán, különösen a

felspannoniai emelet magasabb szintájában hatalmas homokos kavics rétegsor

van föltárva, amely többé-kevésbé a pleisztocénlerakódások alapjául szolgál s

hogy valószínleg sok homok került ebbl is kifúvás útján a negyedkori üledékek

közé. De ami arra indít, hogy ezekkel foglalkozzam, az az a tulajdonságuk, hogy

ahol nagyobb felülettel vannak föltárva, mint Sirovakatalena és Virovitica közeié-
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ben. ezek fels homokos részei is barnaszínek s így fölületes megtekintésnél

könnyen a pleisztocénképzdmények közé sorolhatják azokat is. Holott itt, csak

térben közel es lerakódásokról van szó, amelyek az egykori klima hatására Öltöttek

egyforma külst a képzdési idben jó távol esnek egymástól.

Ott, ahol ezek a kavicsos homoklerakódások még tercierrétegek köze

vannak települve, mini Slatina vidéken s föl Viroviticáig, mintegy 30 km hosszú-

ságban antiklinális szárnyakban, csak legfeljebb a felületen lev rétegfejeken

láttatnak barna színezdést és itteni helyzetük, gondos figyelemmel kísérése,

megóv attól a levédéstl, hogy összetévesszük a pleisztocén bázisán lev vörös-

homokos nagyobbszemfí kaviccsal. Még tovább ÉNy felé haladva azonban, ahol

fedrétegek nélkül kerültek szem elé oagy területen, az elbbiek ismerete nélkül

könnyen tévedésbe ejthetika fölvev geológust. Hogy a csalódás annál könnyebb

legyen, DK fell ÉNy-ra menve a homok folytonosan háttérbe szorul s a kavics-

szemek is megnagyobbodnak .1 régibb hegységek felé közeledve, bels szerkezetük

pedig ezeknek a kavicsos lerakodásoknak is egészen fluviatilis, illetve partiképzd-

mény jelleglesz. Mindazonáltal, az általános dlésirány és fok egy kis körültekin-

téssel mindig megálla pítható, ha, nem is olyan pontosan, mint DK-en, ahol 30—40°

alatt települnek a többi pannóniai rétegek közé. de mégis elfogadhatóan.

Ezeket a kavicsokat a gráci medence felspannoniai kavicsaival és a rorbachi

kavic3konglomerátummal hasonlíthatjuk össze képzdési idt illetleg, amelyek-

ben Mastodon longirostris és americanus meg Dinotherium giganteum fordult el.

A pleisztocénüledékek legmagasabb tagja Horvát-Szlavóniában is a lösz.

amely az jellemz kifejldésében talán a többi negyedkori üledéktagoknál is

hatalmasabban borítja be a dombságot.

Az itteni késbbi klima és ebbl következ vegetáció hatása folytán azon-

ban, vajmi ritkán találjuk meg teljesen változatlan alakban. Többé-kevésbé,

kissé legalább, vörösesszín és kötöttebb, mint p. u. a dunántúli részeken, s az

olyan jellemz meszes löszbabákat is vajmi ritkán láttam benne, szóval mész-

ben kevésbé dús. Az 1911-ben leírtam 1 tisztán CaC03
- konkréciócskák itt hiány-

zanak épen ebbl kifolyólag s helyüket a löszanyagú meszes konkréciók mellett

parányi habércek foglalják el.

óriási területen pedig egészen ál van alakulva, a folytonos enlei vegetáció

következményeképen, vörös agyaggá, amely sok helyen tipusos habórces agyag

kifejldésére adotl alkalmai több vasköves fokokkal. Vagyis ugyanazzal a folya-

mattal találkoztam itt, mint amilyeket ágrogeológusaink több helyen s magam
is2 a marosvöLryi tanulmányom alatl figyeltem meg. Tehál Éorvát-Szlavon-

ország is beletartozik abba a vörösagyag zónába, amelyet Timkó r 1916. évi

szerbiai jelentésében körvonalaz. Az ilyen helyeken persze azután a lö-zív min-

denütt olyan jellemz kövületekel sem találjuk meg, amelyek különben m-
helyeken szint en elég gyakoriak. így a Belovártól D-re lev fels t

. -

•

*
)

;

.
\et«> kevésbe

átalakult lsz falából ;r/ itt felsorolt fauna kerüli el:

1 Di. Pávai Vajha Ferenc : \/. Brdélyrészi-medence löszfoltjairól (M. kit . Föld

Int. Jel. 1909.)

1 Földtani Közlöny. XLIV. köt. 191 t
*
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Conulus fulvus Mull. Pupa nvuscorum Mull.

Helix termilabris A. 1'>rn. Pwpa edentula Deap.

Helix' hispida L. Sucdnia oblonga Drap.

Ez a fauna összehasonlítva az elbbi két mélyebb iiledéktag Eaui ájával

(jellemz löszfauna, amelyben az arktoalpin fajok (Helix tennilabris, Pupa eden-

tula) tömegesebben lépnek föl», mint az elzleg felsorol! faunákban.

Kora: jégkorszak dereka».

Még szólanom kell röviden egy üledékkomplexumról, amelyet megjelenése

után szintén pleisztocénnek lehetne venni, de gondosabban megvizsgálva kitnik,

hogy annak a feküjét alkotja több helyen az és a fels ponnoriai lerakódások

között. Ez mint tarka (vörös, élénk sárga, barna, zöldes és fehér) homokos, agya-

gos, murvás és kavicsos lerakódás különösen a Slatina-Voéini lap K-i részein

uralkodó, de mint agyag és homok ÉNy felé Topolovica, Suhakatalena és San-

drovac körül is elfordul.

Kövületet eddig nem kaptam benne, de mert a pleiszt .-üledékek reá tele-

pülnek csak idsebb szárazföldi, sivatagos, torrens képzdményt láthatok benne

és pedig egyelre csak az üledékek színére támaszkodva, a polgárdii és baltavari

faunával, meg a ^csömöri kavicsokkal tartom körülbelül egyidsnek. Azonban a

távolabbi szomszédságban jól kifejldött tavi jelleg levantei lerakódásoknak

megfelel szárazföldi üledékeket is, ezek magasabb tagjaiban kell keresnünk.

Végül a kifejldési és települési viszonyokra még egyszer visszatérve utal-

nom kell arra, hogy ezeknél az üledékeknél soha sem szabad szem eltt téveszte-

nünk, hogy ezek leülepedési idejét illetleg, a megelz korokhoz viszonyítva,

sokkal rövidebb id jöhet tekintetbe s különösen azt, hogy 'ezek jobbára tisztán

szárazföldi és nagyrészben subaérikus lerakódások. Mindkét tényez ersen be-

folyásolja úgy az üledékek vastagságát, mint elterjedését.

Míg a szürke mocsárlösz és a lösz különösen, beleértve természetesen az

abból lett vörös habérces agyagot is, mondhatni általános takarót borítanak a

Biló-hegységre, addig a homokos üledékek, mint a szürke homok és föléje tele-

pült barna futóhomok már jóval szkebb térre szorítkoznak: a Drávavölgy déli

peremére, ami részben eredetükre is reámutat. Mindazonáltal 220—240 m tenger-

szín feletti magasságban még tetemes vastagsággal figyeltem meg p. u. Katalena,

Kozarovac és Vukasavlevica környékén, de épen úgy meg van 100 m-el alacso-

nyabban is a Dráva völgyében mondjuk Pitomaca, Verce vidékén

Általában úgy fest a dolog, mintha ezek a homokos üledékek részben még,

másodlagosan neki lettek volna fújva a Bil ó-hegységnek, ami szépen látható

éppen a nagyobb oldalvölgyek mentén, mint a katalenai vagy sedlaricainál,

ahol a barna homok messze felnyúlik azokban. Ez a körülmény különben fénye-

sen illusztrálja azt, hogy a Bilóhegységet föltagoló erózió a pleisztocént meg-

elz idben játszódott le s ennek üledékei valamennyien csak utólag telepedtek

be nagy elegyengetést csinálva. Vagyis itt is megismétldik az a nálunk általános

jelenség, hogy patakjaink, folyóink ma magasabban járnak, mint a pleisztocén-

ben s hogy sík területen még mindig az azóta s különösen ó-holocénben lerakott

üledékekbe vágják be magukat.1

1 Dr. Pávai Vajní Ferenc: A Marosvölgy kialakulásáról. (Földtani Közlöny 1914.)
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Ilyen mederfeltölt és pedig ó-holocénlerakódásokal találunk a Száva-völ-

gyében p. n. [vanicgradnál a Lónya-patak martjaiban föltártan.

A közbetelepü.11 kiékeld lignites, jobban mondva tzeges rétegek képz-

dési körülményeikre vetnek világot.

Faunájában, melyet Lázáb Vazul kollegámmal»gyjtöttünk:

Valvata piscinális Mull. Neritvna Prevostiana C. Vvr.

Bythinia tentaculata L. Pisidwm amnwwm Mull.

Vvovpara hungarica ll\/.. Sphaerium rivicólum Ln.

Litlioglypus naticoides Fér. Unió sp.-s.

TAthoglyphus pyramddatus v. Hoff.

határozót! meg részlétesebben Kormos Tivadar dr., egyetemi m. tanár úr tisz-

telt barátom, akinek a többi tüzetes meghatározásokai is köszönöm az idézett

megjegj zésekkel egyetemben.

Az iti felsoroll fauna (folyóvízi fauna, si elemekkel, melyek a jégkor-

szak eltt (preglaciális korban) a Dunántúl már megvoltak, de a jégkorszak

ell kitértek s csak ez után terjedtek el meginti Egyes fajok a horvát-

szlavón levantei üledékekben is gyakoriak már.

Mint legfiatalabb jelenkori üledék persze itt is. a széles árterek lerakódás

jöhet szólni fképen.

Amint láttuk a horvát-szlavonországj pleisztocén lerakódások kisebb

mennyiségben (vörös homokos és agyagos kavics) az alsó pleisztocénbe sorol-

hatók, bár kövületek nélkül, de az akkori részben mediterrán klimára valló kifej-

ldés alapján. A pleisztocénüledékek zöme (mocsárlösz, ártéri üledék, szürkés

homok, barna futóhomok és lösz nagy része) azonban már a középs pleisztocén-

ben ülepedett le azakkori subarktikus és késbb arktikus klima alatt. A fels

pleisztocén ideje alatt keletkezett larakodásokal valószínitea lösz felsrészében

kell a továbbiak folyamán keresnünk. Egy esetleges int erglaciális kor

keresésére talán némi nyomra vezethet a vastag barna futóhomok színtája, itt

az Alpesek fell jöv Dráva mentén.

1 vii nic g r a d. 1917 április hó.
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Horusitzky Henrik: Pozsony környékének agrogeoló-
giai viszonyai. (A szerz saját kiadása 8° 70 1. 12 ábra. Budapest,

1917. Fritz A. könyvnyomdája. Ara 5 kor.)

E füzet rövid foglalatban Pozsony környéke geológiai viszonyainak leírását

tartalmazza. Tárgya tulajdonképen annak az agrogeológiai térképnek a magya-

rázata, mely 1:75,000 méretben legközelebb a ni. kir. Földtani Intézet kiadásá-

ban meg fog jelenni. E füzet olvasója tehát jól teszi, ha, amint lehet, ez utóbbit is

megszerzi, azonban enélkül is haszonnal forgathatja bárki is. aki rövidesen Po-

zsony környékének geológiai viszonyai fell kíván els tájékozódási szerezni.

Habar rövidségénél fogva a leírt terület behatóbb részletezése nem várható,

mégis vannak egyes fejezetei, melyek kimerítbbeknek mondhatók. Ilyen pl.

a bevezet részben a szóbanforgó terület megmunkálóinak, illetve munkáiknak

rövid méltatása, amely a munka végéhez csatolt, 57 számot felölel irodalom-

jegyzékkel együtt Pozsony környékének teljes geológiai irodalmát képviseli,

s hasonló a neogénrl és pleisztocénrl szóló fejezete is. Ellenben úgy látjuk, hogy

a Kis-Kárpátok és a Hamburgi hegycsoport régibb képzdményei, vagyis a kris-

tályos kzetek és a paleo- és mezozoi képzdmények túlröviden és kizárólag csak

a meglev irodalom alapján tárgyaltattak, nyilván azért, mint szerz is kiemeli,

mert ép e hegycsoportok jelenleg a m. kir. Földtani Intézet részérl geológiai,

petrográfiai. sztratigráfiai és fleg tektonikai szempontból reambuláltatnak egy

nemsokára megjelenend monográfia számára. A munka tartalma különben a

következ.

Elször is a délibb Kis-Kárpátok o r o- és hidrográfiai v i s z o-

n ya i t tárgyalja, amelyek során különösen azok a bviz források tnnek fel,

melyek a Kis-Kárpátok DK-i lejtjén 390—510 méter magasságban a gránit fels,

töredezett zónájából fakadnak. Pozsony környékének dunántúli részében a Ne-

mesvölgyi nagyforrás vonja magára figyelmünket, melynek bséges vize azonban

csakhamar isméi a levantéi kavicsban elvész. A la jtaujfalusi pont usi rétegekbl

ered forrás pedig oly ers, hogy vízimalmot hajtani képes. Pozsony környékén ál-

talában 6. geológiai ez ntbl ered a víz : 1. a gránit és a kristályos palák küls tö-

redezetl részébl, 2. a Morva völgy miocénrétegeibl, 3. a pándorfalusi pontusi ré-

tegekbl, 4. a levantéi kavicsokból (Pándorfalva és Dévényfalu). 5. a pleisztocén

homokos kavicsból (Köpcsény, Oroszvár, Párna, továbbá a csallóközi sziget mé-

lyebb kavicsai), 6. a Dunavölgy holocén kavicsai és homokja, — amelyeknek

ismerete fleg gazdasági szempontból rendkívül fontos. Artézi kutat csak egyetlen

egyet fúrtak Pozsony közelében, a dinamitgyárban 1914-15-ben. A kút 201*7 m
mély. vize a béléscs s/.«'b'ÍLr emelkedik, télen több (márciusban 18 liter), nyáron
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kevesebb (1— '2 liter) túlfolyással. Vize három szintbl er< d, még pedig a pontusi,

szarmata- és legalul a mediterrán-emelel egy-egj kavicsos rétegébl. Szerz közli

e Kút vizének analizisét, úgyszintén megadja a fúrással átszeli rétegek geológiai

profilját is. az egyes rétegvastagságok feltüntetésével. A közönséges vizet után a

Kiskárpátok gyógyforrásán" ismerteti, ú. m. a Pozsonyi vasasforrást, a Bazini

vasasfürd és a Szent györgyi fürd forrásail régibb és újabb chémiai analíziseikkel

együtt.

Áttérve az a g r o g e o 1 6 gi ai vis z o n y o k r a mindenek eltt az

alaphegység kzetei! sorolja fel, ú. m. a gránitot, a kristályos palákat és a dioritot.

A gránitnak a Kis-Kárpátokban általában 30—40 m vastag a fels töredezett zó-

nája, amelynek legtetején maga a vékony niallasi réteg foglal helyet. A gránit

talaj humuszban szegény, kálit és nátront, vasal és foszforsavat kis mennyiség-

ben tartalmazó a gya g amely a kristályos palákból keletkez talajokkal együtt

a szürke és barna erdei talajokhoz tartozik.

A permi kvarchomokk és konglomerátumok képzdménye, mely közvet-

lenül a kristályos alaphegyséj re letelepedett világosszín, sovány, mésztelen,

humuszszegény ktörmeléket, Löszszeren poros (alighanem subaérikus •

képzdés) talajtól van elborítva, amelyen az erd csak úgy maradhat

fenn, hogy a fák gyökerei melyen a terméskzel hasadékaiba hatolnak be.

Mezozoós mészk és dolomit egy nagyobb rög alakjában a Kiskár-

pátok Ny-i. mar a Morvára tekint szélén fordul el, ahol anyagát egy nagy k-
bányában fejtik. Felszínének talaja kevert erdei talaj. A fels liasz-

pala, az ismert máriavölgyi fedpala és írópalatáblára szolgáló anyag széttöre-

dezés és elmállás folyt án ;i felszínen világosszín kötött vályog-
n a k minsíthet talajjá lesz.

Ezután következik a neogén geológiai taglalása, aminek szerz elismerésre

való módon több helyei szintéit. Az ebben eladott adatok az egész munkának

legbecsesebb részét teszik, amennyiben hazánk eme nevezetes pontjáról, a Porta

Hungaricáról és környékérl elször tájékoztatnak bennünket részletesebben és

összefoglaló módon. Ebben az utolsó részben kimutatja szerz az alsó- és fels-

mediterránt, a szarmata, puntusi és levantei emeleteket. Mindezen emeleteket

részletesebben írja le, fleg az irodalom alapján ugyan, azonban az irodalom teljes

Eaunalistáil egyszersmind meg egynémely saját újabb leleteinek eredményeivel

is kiegészítve. Az alsómediterrán legszebben a dévényujfalusi vasúti

állomásnál os a mellette épüli téglagyár gödreiben van feltárva es e rétegekbl

szerz 112 állat- és 2 nvén yinaradványt említ fel. A f e 1 s ni e d i 1 erran

rétegeit több helyen mutatja ki. többek közt Beszterce község melletl a Mária-

völgyi patak mentén ISI m magasságban, ahol az Ancillaria glandiformis. Turri-

tella turris, Natica helicina stb. fajokat találta. Legszebben találhatók azonban

e tengeri üledékek a dévényujfalusi Homokhegyen, mely mar régóta minden

gyjt figyelmet magára vonta. J0."> gerinctelen állal maradványával szemben

a llORUSITZKY gyjtései es KoCH A. meghat arozasi alapján 65 hal-. 2 billió- es

8 emlsmaradvány Bzerepel. E listákban számos, e helyrl eddigelé ismeretlen

névvel is találkoznak. Az ezután következ szármát a-emel el ugyancsak

Dévényujfalunál < Kobelhegyen, az elbbi mediterrán lerakódások folytatásaként
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található meg az ezen korra jellemz szegényes faunájával, még pedig mészk
alakjában, de rossz feltárási viszonyok mellett, de megvan ezenkívül még a Kis-

kárpátok K-i lejtjén és Teriing község határában a homok és homokk faciesében

is. Végre ki lett ezen emelet még mutatva a pozsonyi dinamit gyár ártéri fúrásában,

109—194 m közti mélységben. E lerakódás forammiferáit Toula, ostrakodáit

Zalányi határozta meg. Apón tusi emelet lerakódásai az ket eltakaró

pleisztocén-holocén takaró alól csak néhol bukkannak a felszínre, így Modor és

Teriing körül agyag kópében Congeria subglobosaviú, Melanopsis Martinianaw.ú

;

további elfordulási helyei Bazin (ligniteres agyag), elég gazdag congeriás és

melanopsisos faunával és Aceratherium incisivum fogakkal és Pozsony (homok,

kavics, Cong. spathulata) . A dunántúli részeken a Lajta folyó mellet I a Nem< svölgy

körül homok- és kavicstelepek alatt szintén kibukkan a kékts. zsíros pontusi

agyag congeriákkal, melanopsisokkal.

A levantei emelet vasokkeres kavics képében takarja el Dévény-

újfalunál a Stomfai patak mentén az ott kimutatott schliert, s valószínleg ebból

való az a Mastodon Borsoni-fog is. melyet Vacek M. 1877-ben ismertetett e tájról.

Ezen emelethez tartozik a Nemesvölgy körüli kavics is, mely többnyire 190—220 m
magasságban található, néha azonban 280 m-re is felhúzódik. A pándorfalvi fensík

kavicsát, melynek térszínfeletti magassága 160—186 m, szintén levantei korinak

veszi szerz: a Fert K-i partján e kavics pontusi lerakódásokat bont. felfelé pedig

elmosódva a pleisztocén kavicsaival határos. Sajnos, eddigelé kövületnélktinek

bizonyult.

A p 1 e i s z t o c é n-ko r t folyami kavics, törmelékkúpok, homok és lösz

képviseli. A folyami kavics leginkább a pándorfalvi fensík keleti szélén válik el

a levantei kavicstól, mintegy nálánál 10—20 m-rel alacsonyabb térszíni, lazább

kavicsokból álló terrasz. Ebben az idben tölti fel a Kis-Magyar-Alföld meden-

céjébe érkez Duna a híres kavicsdeltáját. Egyik ága a Hamburgi hegyeket délrl

kerülte meg, a többi víz Hainburg és Dévény közt ömlött be a medencébe, CsekKsz,

Szempc és Tallós felé még egy harmadik ágat is kibecsájtva. E hatalmas kavics-

takaró mintegy 10 m-rel fekszik magasabban a mai Duna színénél. Vastagsága

2—3 m-res. Néhol futóhomok borítja, ú. m. Pozsony és Cseklész között,

elbbi helyen az Elephas primigenius csontniaradványaival. Ami pedig a löszt
illeti, úgy ez a Kiskárpátokban csak kis területeken fordul el, fleg Pozsony és

Dévény közt, a dunántúli részben pedig a köpcsény-rajkai kavicskúp fedtakarója-

ként, többnyire áthumuszosodott vályog képében. Dacára, hogy a

lösz Pozsony környékén nem vastag, 02— 1*5 m, mégis mezgazdasági szempont-

ból rendkívül fontos, amennyiben sokkal termékenyebb talajú, mint pl. a kavics.

Külön fejezetben tárgyalja végre szerz a H o 1 o c é n-képzdményeket

.

amelyek nagyobbrészt a Duna, a Morva és a Lajta folyók alluviális területeihez

vannakkötve. Legnagyobbaka Duna alluviális területei, melyekjelenkori ka v i c s

homok és a k i ö n t é s e k iszapjava] vanna k elborítva . Ez utóbbia k

térszíni magasságát emeli továbbá még a szél felhalmozó mködése. A kiöntések

iszaptalaja csak ott szolgáltat jó talajt a kultúrnövényeink számára, ahol nem

túlvékony (0*10—0*20 m) a takarója, mivel ilyen esetben csakhamar kiszárad

Két ilyen «öntéstalaj» részletes agrogeológiai elemzése rekeszti be e fejezetet.
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Továbbá ismerteti szerz még a pozsonyszentgyörgyi súr 1 zegl elepé-

n e k elfordulásai . Ez kb. 2 km2 területi n l'—2*0 m vastagságú, László Gábor

szerinl fajsúlya
- ">8"> és ftértéke kalóriákban dr. Emszt K. Bzerint 2267.

Befejezésül felsorolja szerz még a gyakorlatilag értékesíthet anyagokat,

melyekel bányákban, kfejtkben, agyag, kavicsgödrökben és tzegásásokban

termelnek és elismerésre méltó módon még azokal a történelmi halmokat is jegyzi

fel, amelyek Pozsonyfehéregyházán, Gurábon, Misérden és más helyeken ta-

lálhatók. SCHAFAEZIK FERENC.

E) TÁRSULATI ÜGYEK.

a) SZAKÜLÉSEK.

VII. Szakülés 1916 november 8-án.

\/ ülés a kii. magy. Természettudományi Társulat üléstermében délután

5 órakor kezddik.

Elnök: Pálfy Mób dr., m. k. fgeológus, másodelnök.

Eladásuk:

1

.

Ballenegger Róbert dr. A toka j -hegyaljai nyirok-
talajról cím eladásában bemutatja a Timkó Imre által a mádi szlben

gyjtött nyirok-talajt, amelynek altalaja a riolit és tufája, s amelyen rendkívül

kötött vöröses barna agyagtalaj fekszik. Erre az agyagos talajra rendkívül illik

Szabó József 1866. évi leírása, amelyben a nyirok fogalmái determinálja, s még-

állapítja. Közlia pálházai riolit elemzéséi dr. Emszt Kálmán után. majd bemutatja

a nyirok teljes elemzését

.

Végül kimondja, bogy a nyirok a Tokajhegyalján a fiatal harmadkori

eruptív kzeteknek s azok tufáinak a szubtrópusi klima hatására keletkezett

mállási terméke. (Az eladás teljes szövege a Földtani Közlöny 1917. évi 47. köte-

tének 20—24. oldalain.)

2. Ezután ifjú Lóczy Lajos dr. «A z é s z a k n y u g a t i K a r }< átok
geológiáján címen tartott Bzabad eladást.

Eladásának tárgyát a Kiskárpátok Fehérhegysége, a morvamenti beszkidi

határhegység, a trencséni pi< onini szirt esi iei,rysé.u és a Vá^depresszió által határoll

hegyvidék geológiai és tektonikai viszonyai képezték. E terület geológiai szempont-

ból négy hegyvidékre tagolható, melyek az orografiai tagoltsággá] is jól egyez-

nek. Az els a jablánc-praszmki triász (Ch<rs) hegység, amely képzdményeinek

kifejldését tekintve, a Fehérhegység eszi kkeleti folytatásának felel meg; ettl

Jablánc vidékén egy mintegy 8 km széles mediterrán szarmáciai képzdményekkel

kitöltött depresszió választja el. E hegységei a sötétszürke rachsturni mészk

(anisusi emelet). ;iz algás felér vagy szürke wetterlingi mészk Gyroporellákkal

és Plychites Bp.-el (ladini emelet), a fehér eb csdolomit, mely az eladó által fel-

— 1 —
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találl lun/.i homokkövekéi és a kövületben gazdag carditás és opponitzi mész-

kövekéi veszi közre (karni emelet), t'pítik fel. Maga a briászvonulal egy jól kifejlett

átbuktatott antiklinálist képez, de emellett az egyes rétegtagolj rétegközti eltolódás

következtében keletkezeti pikkelyezdést is mutatnak. A második hegyvidék az

Ö3zombatnáJ felbukkanó piennini szirtes vonulat, amely innen kezdve a Vlára-

hágó felé a Morvahatárhegységei képezi. Képzdményei igen változatosak.

Kö3szeni rétegek, mélyebb tengerre mutató foltos márgák, tzköves meszek,

posidonomiás palák, szirtmészkövek fordulnak itt el. Kövületekel is tartalmaz-

nak és ezek alapján a legfels triászba, liászba, jurába és neokomba állíthatók.

E szirtes vonulat szerkezetét is gyrdések és pikkelyek jellemzik, melyek < rede-

tükben megegyeznek a jablánc-praszniki hegységével. A harmadik vidéka Nedzó-

hegység. Éltben egyesül a szirtvonulat a triász chocsfáciesvonulattal. Magái a

Nedzói egy délfell zárt, észak felé nyíló átbuktatott antiklinális alkotja, amely-

nek magvában az idsebb chocsfácies triászképzdmények találhatók. Az anti-

klinális nyugati szárnyában neritikus jelleg szirtes képzdmények mutatnak jó

kifejldést. A nedzói szirtes képzdményeket az ószombati szirtes kzetekkel

szemben az ersebb homokosság és a gazdag crinoideatüske-tartalom jellemzi,

épen azért inkább sikert engeri subpiennini fáciesnek mondható. A nedzói anti-

klinális keleti szárnyában a kösszeni rétegek kivételével hiányoznak a szirtes

képzdmények, amit a vágdepressziómenti késbbi beszakadásokkal magyaráz

az eladó. A redszárnyban lev plasztikusabb szirtes képzdmények a gyrdés
után beállt rétegközti eltolódás útján a tömöttebb kzet triása chocsfekütl

elvaltak es az antiklinális magra feltolódtak. Ez a feltolódás Verbó környékén

valóságos takaróvá fejldik. Itten a csekély 14— 15°-os áttolódási felülettel bíró

subpiennini titonmészk alatt, völgyek mentén feltárt ablakokban találhatni meg
a diszkordánsan települ triász ehocs-képzdményeket. A negyedik hegyvidék a

szirtvonulat és a chocsfácies jablánc-praszniki hegység meg a Nedzóhegység

közé ékeld egykori gosauöböl. E hegységben gosau alapkonglomerát, hippurites

meszek, acteonellás márgák és homokkövek, szénképzdmények inceramusos

márgák, magura homokkövek, exotikus óriáskonglomerát és különböz felskréta-

eocénkorú flisrétegek lépnek fel. melyek mind résztvesznek a gyrdésben és a

DK leié irányuló általános átbuktatásban. Az óriáskonglomerát képzdésére

nézve az eladó azt a nézetét fejti ki, hogy eltekintve a takaros, glaciális, avagy

submarin eltolódások segélyével történ magyarázatoktól, a konglomerát ház

nagyságú korallmészk sziklái az egykori felskréta -eocén foraminiferás mészk
korallzátonyaiból (Ótura vidéke) valamely idsb eocén-tenger meredek partjaiból

ers tengermozgás által szakíttathattak ki. melyek aztán gyors üúedékképzdés

folytan elkerülték a széttördelésl es a legömbölyítést. Az Északnyugati Kárpátok

felépülésének történetében barom nagyobb tektonikai folyamatot különböztél

meg az eladó. Az els ilyen nagyobb mozgás következménye volt a chocsvonulal

piennini szirtöv viszonylagos helyzetének kialakulása. E fáciesövek helyükre

a gosaukrétaeltti korban takarók útján kerülhettek a tágabb értelemben veti

szomszédságból. Ennek fbizonyítéka az ugyanazon partvonal mentén a chocs-

vonulatra, majd az emerre reátolódott szirt vonulatra transzgredáló gosaui alap-

konglomerát. A második tektonikai mozzanat voll az egyes hegyvidékek képzd*

— 2 —



264 TÁBSULATJ ÜGYEK.

menyeinek összegyrdése. Mivel e gyrdésben még az eocénflis is résztvesz,

az az eocénutáni korba tehet. A harmadik legfiatalabb mozgás volt az ÉNy-ról

DK felé irányuló átbuktató préseldés, amelj nemcsak a redkel és Bzinklinálisokat,

banem Pozsony és a Vlárahágó közli vidékekéi] az egyes fáciesövrket is ÉNy

fell egymásra tolta. Ez a mozgás okozta az Északnyugati és Kiskárpátok álta-

lános 22 h -ás Ény-i dlését, valamint a kisebb pikkelyes á1 tolódásokat is, amelyek

következtében a régebbi tektonikai szerkezei többnyire elmosódik. Mivel a medi-

terrán az eladó felvételi területén többnyire vízszintesen transzgredál, az utóbbi

tektonikai mozgás korát az oligocénkorba helyezi. Végül az eladó kifejti, hogy

bár az egyes kárpáti fáciesövek a keleti Alpok Eáciesvonulatainak keleti folyta-

tásául felelnek meg — amit az elmondottak alapján neki is sikerült beigazolnia, —

ebbl azonban még korántsem következtethet, hogy a jóval alacsonyabb Észak-

nyugati Kárpálok kisebbszabású és más jelleg pikkelyes és takaros szisztémáinak

keletkezéséi ugyanígy lehessen magyarázni, mini a magasalpesi jelleg Nyugati

és Keleti Alpok takarórendszereit, a'minl azt már dacára a részlet [elvételek teljes

hiányának. Lugbon, Uhlig és Kober is sablonszerén tették. Az Északnyugati

Kárpátok regionális szerkezetél illet tapasztalatairól és gondolatairól azonban

az eladó más alkal mai kivan szólani.

3. Toborffy Géza dr. : «A K i s k a ipátok d ó v é n y—m ária völgyi

von ul a t a» cím eladásában az 1915-ben végzett fölvétele alapján kivonatosan

ismerteti a Kiskárpátok déli részének hegységalkotó kzeteit, s a bejárt terület

tektonikai sajátságait.

Kimutatja, bogy az ú. n. «ballensteini niészk» csak faciesbeb' változata az

Észa knyugati Kárpátokból ismert liászmészknek, illetve foltos márgának, s hogy

alsó régióiban a gresteni szint is felismerhet. Szerinte a legalsó «ballensteini

mészk*, amely rendesen lemezes és többé-kevésbé kristályos szokott lenni, kova-

szivacsokra emlékeztet kövületnyomaival valószínleg még a felst nászhoz

sorozható.

Ezután áttér eladásának tulajdonképeni tárgyára és a máriavölgy-hunds-

beimi vonulatot ismerteti, mely, habár kvarcitjai és mészkövei némileg a ayitra-

megyei kifejldéshez közelednek, azonos kzetekbl épült fel, mint a pemek-

borostyánki sáv. Az egész máriavölgy-hainburg-hundsheimi vonulat kövük t-

ény, s így a kzetek korai csak analógiák alapján rögzíthetjük.

Tektonikai viszonyai is megegyeznek az innen északabbra megállapítottak-

kal. Agránii a hozzátartozó, rendszerinl benne úszó gneisszel és metamorfpalákkal

egyetemben itt is rá van tolva a mezozoikumra, s azt, mini a szegélyeken jól

lelhet, visszahajlította és maga alá göngyölte. Ilyeténképen a szegélyeken

fordított rétegsori találunk, melybl a milonitosan összemorzsolt és sokszor

kvarccal infiltrált mészk fennakadl szirtjei I D i>t»-sz. r. n mer< dhek fel. Ugyania

a Bzinklinális küls, Eelhágó ive az egész nyugati perem. így a lamacsi öl öl mentén

is bennszakadt és a felszín alatt maradt, míg 1
1' iVi» ív OJfe 1 mhimdsheii ni pajzsot

éppen a szegélyszinklinális küls íve szánthatta Eel, amennyiben, mini a dévényi

Várhegyen lev zöldpalák belyzete is mutatja, annak alája van tolva. Emellett

szól máskülönbena többi képzdmények változó dlésiránya is. Míga mériavö

pozsonyi tömegben a szegélyez mezozoikum délkeléi felé, tehát az erupciós mag

- 3 —
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alá dl, addig a Dévényujfalutól Hundsheimig terjed sáv északnyugat feié lejt.

A két vonulat tehát bels összefüggésben áll és ugyanazon elszakadt, egymásba

tolódott antiklinálishoz tartozik.
j

Hasonló módon begöngyölt mészkfoltok a hegység belsejében is találhatók,

de ezek rendszerint két erupciós mag közé vannak ékelve. (Propadle völgye, a

bazini völgy mészktömegei, a modosi Nagykúp mészkfejtje stb.)

A legfiatalabb liászképzdmények kétségtelenül a mária völgyi palák, a

bennök ül mészkvel, s a palákkal fa eresen belül váltakozó liász aptichus márgák.

(A perneki Drinova kora és a dévényujfalui liászrög aptiehuszos mészmárgái.)

Néhány szelvény futólagos bemutatása után eladó, a rendelkezésére bocsáj-

tott id rövidsége folytán eladását kénytelen befejezetlenül félbeszakítani. Az el

nem mondottakat évi jelentésében teszi közzé.

VIII. Szakülés, 191G december G-án.

Az ülés a kir. magy. Természettudományi Társulat üléstermében délután

5 órakor kezddik.

Elnök: Szontagh Tamás dr., királyi tanácsos.

1. Kormos Tivadar dr. választmányi tag az ajnácski pliocén

rétegekrl és faunájukról tartott eladásában e régóta ismert, de mind-

eddig kevéssé tanulmányozott lelhely rétegtani viszonyairól, kihalt állatvilágá-

ról és koráról saját észlelései alapján behatóan értekezett. A fauna több új tagja

közül legnevezetesebb egy új subursid-faj
(Parailurm n.sp.), melynek legközelebbi

rokona az angolországi pliocénbl s a háromszékmegyei (barót-köpeci) lignitekbl

ismeretes Parailurus angelicus Schloss. A fauna és a település alapján kétségtelenné

vált immár, hogy úgy az ajnácski, mint a barót-köpeci pliccénrétegek levantei

korúak. Ajnácskn a bazaltkitörések kezdete az ottani kihalt állatvilág korával

esik össze s megersíti a LóczY-féle felfogást, mely szerint a bazalterupciók zöme

Magyarországon nem a pannóniai (pontusi) emeletbe, hanem a levanticumba

helyezend. Az eladás egész terjedelmében a m. kir. Földtani Intézet Évkönyve

XXIV. kötetében kerül kiadásra.

2. Lambkecht Kálmán dr. : «A madarak paleontológiája*

cím értekezésében a paleo-ornitologia ismeretének történeti fejldését vázolta.

ABELlel a paleontológia történetében három periódust különböztet meg. A leg-

régibb, fantasztikus periódus adatait és leleteit jól foglalták össze MeyerHermann

(1832) és Giebel (1847). A második, deskriptív periódus Cuvier reformátori

mködésével indul meg, aki maga is foglalkozott a madarak paleontológiájával.

Franciaországban Gervais, Németországban Meyer Hermann, az ArcJiaeopteryx

els értékelje, Angliában Owen Richárd, a Dinornithidac-család alapvet

búvára, képviselik a Cuvier megindította deskriptív periódust. A harmadik,

karunkba is átnyúló morfológiai és filogenetikai periódus úttöri a francia Milne-

Edwards Alphonse és az amerikai Marsh 0. C. A kettejük korszakot jelent

mködése ismertette meg Európa és Amerika tercier madárvilágát. A legújabb

idkben Fürbringer. Gadow, Lydekker, Shufeldt és Andrews mvelték meg

a leíibehatóbban a madarak seinek ismeretkörét. Tanulmánya további részében

Földtani Közlöny. XLVII. köt. 1917 18
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sorra vette szerz az egyes fontosabb részletkérdések (egyes genusok, a fosszilis

tojásmaradványok, lábnyomok, tollenyomatok, a kihalóban lev fajok és a kihalás

tényezivel foglalkozó) búvárainak mködését. Szerznek ez az itt bemuta-

tott értekezése — mint egy a madarak seirl készül katalógusának történeti

bevezetése — a magyar királyi ornithologiai központ folyóiratában, az Aquila

XXIII. 1916. évi kötetében jelent meg.

3. Vigh Gyula dr.: Földtani megfigyelések az Észak-
nyugati Kárpátokban. Eladó bemutatásokkal kísérve és rajzokkal

szemléltetve ismerteti a Kismagura északi — a kovácspalotai völgy és Nyitraf

közé es — részének kzetfóleségeit és hegyszerkezeti viszonyait.

Akristályos magot pegmatiterektl átjárt gneisz és gránit alkotja

.

Mindkett uralkodókig biotitos, csak alárendelten fordulnak el muszkovitos vagy

kétcsillámúfélesógek. A nyitrafenyvesi (chvojnicai) völgyben pedig egy sötét,

túlnyomórészt amfibolból álló féleség fordul el, mely érctartalmú. A Zojár biotit-

gránitjából pedig szépen kifejldött 1*5—2 cm nagyságú ortoklászkristályokat

mutat be.

Az üledékes képzdmények legidsebbje a permi kvarchomokk

és konglomerátum több helyen meg-megszakadva keskeny sávban települ meredek

dléssel a kristályos magra. Fedjében permi alsótriász vörös palás homokk
következik (werfeni?), majd pedig a középs- és- a felstriász mélyebb részét

képvisel sötétszürke mészkövek és dolomitok fels részükben lunzi homokkvel.

A hamuszer porrá szétes dolomit Fels- és Németpróna között sárga márgával

váltakozik, akárcsak a Hegyes Ny-i felében, a Déli Biharban és Királyerdben,

mely utóbbi két helyen ammonitesek és darnellák fordulnak el benne. A dolomitra

a tarka keupenpalák, majd ezekre kis vastagságban s többször kifendve kövületes

kösszeni rétegek települnek. A változatos kifejldés jura-rétegek nagy vastag-

ságban s hatalmas felületi elterjedésben fordulnak el. Alsó részük gresteni, vágj

foltos márga fáciesben fejldött ki, míg a kristályos magna következ els vonu-

latban a triász mészk- és dolomittól alig el választhatón szarúköves, triásztipusú

liászmészk lép föl, melybl : Spiriferina pinguis Ziet., Sj). rostrata Schl., Pecten

textorvus Schl., P. disciformis Schübl., került el közelebbrl meg nem határoz-

ható Terebratula, Avicula, Posidonomya, Lima, Ostrea, Phylloceres, Arictites

( Arnioceras) [semicoslatus, geometricus, falcaries alakköre]. Sclilotheimia és Be-

lemnites sp.-ek maradványain kívül. A jura magasabb részét mészkövek és mész-

márgák alkotják. A neokóni márga -rétegek fedjében több helyen homokos,

a szferosziderites márga csoportra utaló képzdmények találhatók.

A kristályos mag ÉNy-i oldalához simuló üledékes kzetek öve gyrött

redzött. A redk részaránytalanok, izoklinális pikkelyek, melyek D, DK-i irány-

ban többé-kevésbé egymásra tolódtak, sokszor nagyobb inertekben áthajoltak,

fekv redt alkot (Nickelskopf-Gerstberg gerinc 1 km). Három hosszú

lefutású fredvonnhit különböztethet meg, melyek köze egy darabon pár km

hosszúságiiul egy negyedik másodlagos red is ékeldik. A két. illetve három

bels red fölépítésében csak a neokomnál idsebb rétegek vesznek részt, a permi

rétegek pedig csak az elsben vannak meg, eltekintve a második redvonulaton

belül észlelt kis diapirszer feltöréstl. A legküls redvonulatban, mely a Kasén-
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steini hegycsoportot alkotja, ezen a területen az uralkodó képzdmény a lapos

mellébredkbe gyúrt neokómmárga és a szferosziderites rétegcsoport s ezen

nyugszanak az ezen a területen kezdd triászkorú «ehocsdoloniit» takarófoszlá-

nyok. (Az eladás a ni. kir. Földtani Intézet 1915. évi jelentésében jelenik meg.)

I. Szakülés 1917 január 3-án.

Elnök : Iglói S^ontagh Tamás dr. ni. k. udvari tanácsos.

Leidenfrost Gyula «K övesült halak a Nematognathák
családjából)) címmel tartott eladást, mely egész terjedelmében a m. kir.

Földtani Intézet Évkönyve XXIV. kötetében jelent meg. A bevezetésben

a Nematognatha-k osteologiai jellemvonásait, rendszertani helyzetüket és föld-

rajzi elterjedésüket tárgyalta. A Günther angol ichthyologustól származó fel-

osztásukat elavultnak tartja s ezzel kapcsolatban rámutatott azokra a nehézsé-

gekre, melyek a fosszilis harcsafélék meghatározásánál az úszókra ala-

pított eme régi felosztásából származnak. A recens Silurida -családok (= Nema-

tognathi, Cope) rövid ismertetése után rátért a fosszilis leletekre, amelyekrl ré-

szletes kimutatást állított egybe. Ez az összeállítás kritikai alapon ismerteti az

eddig talált kövesült harcsa-maradványokat és a rájuk vonatkozó irodalmat.

Magyarországból eddig két fosszilis harcsa-maradványról tudtunk. Az elst

Heckel bécsi ichthyologus Pimélodus Sadleri név alatt írta le Biharban talált

tüskék alapján. A másik lelet a sopronmegyei Borbolyáról származó otolithok-

ból áll, melyeket Schubert csak feltételesen sorolt a Siluridák (Arius-íélék) közé.

Az eladó a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságától megbízást nyert

az intézet alapítása óta összegyjtött kövesült halak feldolgozására s e munkája-

közben az intézet gazdag gyjteményében több értékes harcsa-maradványt

talált. Ezek közé tartozik a pleisztocén les harcsa (Silurus glanis Z.) koponyája,

amely diluviális emls-fauna társaságában Tiszaug melll, a Tisza medrébl

került el alacsony vízállás alkalmával. A kitn megtartású lelet a kecskeméti

városi múzeum ajándékából került a m. kir. Földtani Intézet múzeumába. Eladó
a koponyát beható összehasonlító csonttani vizsgálat tárgyává tette s a ma él
harcsa fejvázától több eltérést talált rajta. E lelettel a hazai pleisztocén halfajok

száma, melyeket az intézet gyjteményében lev barlangi leletek alapján az el-

adó írt le, most tizenkettre emelkedett.

Az intézet gyjteményében ezenkívül régebbi korból származó maradvá-

nyok is vannak, melyeket az eladó Silurus pliocaenicus n. sp. és Silurus steno-

cephalus n. sp. nevek alatt vezet be az irodalomba. E leletek Budapest—Eákos

pannóniai-pontusi-korú agyagrétegeibl, a régi ÜRASCHE-féle téglagyárból valók.

A töredékekbl két koponyát állított össze s ezeket vette összehasonlító vizsgálat

alá. Eészletes osteologiai leírásban kimutatja a recens és fosszilis harcsa-félékkel

szemben a rákosi pliocén koponyákon található különbségeket és megállapítja

faji jellemvonásaikat. Ezek közül a legfontosabb az, hogy mindkét faj két cso-

portban álló ekecsonti fogakkal bírt. A pliocén gerinces fauna többi elemeinek

analógiájára hasonló harcsa-fajok ma Kelet- és Délkelet-Ázsiában élnek. Eladó
néhány koponya-kbélen végzett összehasonlító anatómiai vizsgálatának ismer-

— 6 — 18*



268 TÁRSULATI ÜGYEK.

tetése után áttért a Nematognatha-k származására. Az erre vonatkozó különféle

elméletekel tárgyalva, annak a meggyzdésnek a híve, hogy a ma él les-karcsa

keleti jövevény a nem az ismertetett pliocén harcsák utódai. Szerinte ezek ki-

vesztek s helyükre a Cyprinidákkal együtt Kis-Azsiából vándorolt be a mai les-

harcsa. A föltevéssel Steindachner elméletéhez csatlakozik, aki a középeurópai

halfauna eredetét úgy magyarázza, hogya Fekete-tenger fiatalabb geológiai idk-

ben édesvízi medence volt amely a beléje öml folyók halfaunájának kicserél-

dését lehetvé tette.

Az eladást a leletek és rajzok bemutatásával illusztrálta.

Lóczy Lajos dr. örömmel hallgatta az érdekes eladást, amely új csa-

páson megindult vizsgálatok eredményérl számolt be. Üdvözli az eladót a Tár-

sulatban való els eladása alkalmából s megjegyzi, hogy a STEiNDACHNER-féle

elméletet, melyhez az eladó is csatlakozott, teljesen elfogadhatónak tartja.

A további vizsgálatokhoz is sikert kíván.

II. Szakülés 1017 január 31-én.

Elnök: Iglói Szontagb Tamás dr.

E'adások :

1. Jugovics Lajos dr. : Az Alpok keleti szélén feltör

bazaltok.
A keleti Alpok Magyarország területén már az országhatár közelében a

harmadkori takaró alá tnnek, csak egyes részei, mint szigethegységek emelked-

nek a Kis-Ma gyár-Alföld nyugati szélén. E szigethegységek mentén bazaltok és

bazalttufák törtek el. Az eladó 1915. és 1916. évek nyarán vizsgálta úgy ezeket,

mint a Kis-Magyar-Alföldön felbukkanó bazalt és b.-tufákat s fölépítésükben sok

rokon vonást talált, melyeket röviden a következkben foglalt össze.

A pálhegyi és felspulyai bazaltok kivételével, melyek kristályospalákra

ömlöttek, a többi mind pontusi-korú homok, agyag- és kavicsoshomok-rétegtk

alkotta egyenetlen felületre törtek el. Némi eltérést mutatnak a steier határ

mentén lev bazaltok és tufák : a hárspataki, felslendvai és vasdobrai, ezek rész-

ben kavicsra települtek és nagyon sok kavicsot is tartalmaznak.

A kitörések lefolyása az összes vulkánoknál nagy változatosságot mutat,

mennyiben tufa és láva, sokszor váltakozva ömlött.

Ezután részletesen ismerteti az egyes bazalt- és tufa-elfordulásokat.

Na gy-So ml ó, két részbl van fölépítve; az alsó, lankás homok és ho-

mokos agyagból álló padmalyból és a fels, meredek oldalú vulkáni képzdmé-

nyekbl. A padmaly kb. 270—280 m magas volt mikor a vulkáni mködés tufa-

szórással megkezddött. Az így keléi kezetl tufatakaróra folyt ki a hegy fels

részének ftömegét alkotó (átlag 100 tu vastag) nagy, formátlan oszlopsorral

szegélyezett bazalttakaró, melynek s/elei lecsúsztak és sokszor hatalmas tör-

mellékkúpokat adnak a lankás lejtkön. A következ kitörés a hegy közepén

lev katlant hozta létre és töltötté ki tufával. Az elhaló vulkáni tevékenység

végs terméke a hegy tetején Lev kis láva kúp. A takaró kzete nefelinbazaint,

legszebb példái az ú. n. Sonnenbrenner- és foltos bazaltoknak.
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S ághegy, fölépítésében egyszerbb az elbbinél, két kitörés eredménye.

Az alapzata szintén homok ós homokos kavics, mely 215—220 m felszínt alkotott,

mikor a vulkáni kitörés tufaszórással mcgkezdó'dött. A tufa hosszúkás, teknszer
medencét formált, melyet láva töltött meg. A lávafolyás 30—60 m között válta-

kozó vastag takarót adott. Valószín két lávafolyás volt. A második lávafolyás

kzete tartalmazza a különböz — maximum 50 cm — vastag dolerit-teléréket.

A takaró kzete típusos földpátbazanit.

Kis-Somló, kitnen réteges tufája 190—200 m homok- és agyag-

talapzatra szóródott ki. A tufapadok köröskörül a hegy belseje felé dlnek, úgy
hogy lapos tölcsérszer krátert formáltak, melyet csak részben töltött ki a láva.

A kzete nefelinbazaint.

Kis-Si t ke—Gór ce községek körül több kisebb-nagyobb tömeg
tufadomb sorakozik egymás mellé és simul a kemenesi kavicsplató széléhez.

A vulkáni tevékenység nagyon heves tufaszórással kezddött, mely valószín

többször ismétldött. A tufatakarót többszörösen törte át a láva. Három kitö-

rési centrumot, illetve azoknak csak maradványát találtam meg, több apró dyke-

ról nem is szólva. A láva leginkább, mint tömör bazalt merevedett meg, de van

lávatömeg, illetve lávabreccsa is. — A kitörések után északról, a kemenesi plató

fiatalkori nagyszem kavicstömegei födték be és tarolták le e vulkáni képzd-

ményeket, csak késbb az erózió szabadította ki azoknak jórészét a kavics-

takaró alól.

A kemenesi kavicsplató szélén észak felé menve még két tufakitörést talá-

lunk: a S z er g én y-Ma ga s i és a Marcalfi bazalttufa-halmokat.

Lapos dombok ezek, melyek alig emelkednek ki a szomszédos kavicshalmokból.

Fölépítésük azt mutatja, hogy a vulkáni mködés tufaszórásból állott, melyet

csak kevés lávafolyás szakíthatott meg, mint azt néhány, rejtett bazaltdejk

mutatja.

Az Alpok szegélyén a következ vulkáni képzdmények vannak.

P á 1 h e g y, a lánzséri hegység kristálypalái között feltört kis bazalt-

takaró, mely a 720 m magas csillámpalából álló hegyet koronázza. A takaró

30—40 m vastag. A lávafolyást nem elzte meg és nem is követte tufaszórás.

Felspulyai bazalttakaró szintén a repcevölgyi kristályos pala

hegység egyik lekoptatott dombján tört el. A takaró vastagsága 30—40 m és

kzete nefelinbazanit.

Németujvári bazalttufa meredek, 60 m magas, meredek falu

kúpot alkot, a szélesebb homok- és agyagból álló
#
padmalyon. A tufa rétegei alul

30—35°-os, míg a tetn 10° lapos dlést mutatnak és koncentrikusan a kúp

középvonala felé dlnek.

T o b a j i tufahalom fölépítésére nézve egyezik az elbbiekkel, de annál

érdekesebb az anyagi tulajdonságai. Laza barnás tömeg ez, mely rendkívül sok

zárványt tartalmaz azoknak a rétegeknek kzeteibl, melyeken áttört. Ezek

fleg kristálypaladarabok, melyek a rohonci hegység kzeteivel egyeznek, bizo-

nyítékául annak, hogy az Alpok tömegei itt már nagy mélységben vannak.

A hárspataki, felslendvai és vadobrai tufavulkánok

fölépítésük és anyagukra nézve teljesen hasonlóak. Mindegyik több különálló
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részbl áll és hol homokra, hol kavicsra települtek. Ezek a tufák tartalmazzák

a Dunántúl tufái között a legtöbb kavicsot, részben elhintve és fképen sok szag-

gatott, rendetlen település kavicserek és lencsék alakjában. Azok a kavicsréte-

gek, melyekre a tufa települt a pontusi homokrétegek közé települt kavicstelepek

valamelyike. Mindhárom tufa szárazföldre szóródott és kevés növénymaradványt

is tartalmaz.

A Dunántúl bazaltjai és tufáik kevés kivétellel homok- és agyag-rétegekre

szóródtak, melyek pontusi korúaknak bizonyultak. Nyitott kérdés még az, hogy
meddig tartottak e kitörések. A szakemberek nézete nagyon eltér, a legtöbbje

a harmadkor végével mindenféle vulkáni tevékenység megsznését hirdeti. Az
eladó osztja Lóczy prof. véleményét, hogy a vulkáni tevékenység hosszabb ideig

tartott és még a pleisztocénbe is benyúlt.

2. Ezután ifj. dr. Lóczy Lajos egyetemi tanársegéd tartotta meg «Az
aranyosvidéki gosaui- és fii s-k épzdmények ismere-
téhez* cím szabad eladását. Az eladó ismertette a Szohodol, Peles, valamint

a Közép-Vidra közelében lév gosaui elfordulásokat, ahol az egyes rétegszin-

teket a helyszínen meggyjtve azokat sztratigrafiailag is elhatárolta egymástól.

Az eddig ismeretes és az újonnan gyjtött fauna alapján az eladó FELix-nek a

keletalpesi gosaui képzdményekre felállított sztratigrafiai beosztása alapján

kísérli meg az aranyosvidéki gosaut szintezni, az egymásnak igen ellentmondó

de Lapparent, de Grossouvre és az északnémet beosztások ellenében; és Félix

szerint a santonien- és campanien-emeletbe helyezi azt. A gosauval szemben az

aranyosvidéki medencék flisének kora problematikus. Az Erdélyi Érchegység

kárpáti homokköveire nézve a vélemények megoszlanak. Általában kétféle nézet

áll egymással szemben. Az egyik azt vallja, hogy e vidékeken a kárpáti homok-

kövek idsebb kréta-korúak, minthogy azok a nyugodtan települ gosaui fels

kréta fáciessél szemben ersen gyrve vannak. E nézettel szemben többen azt

vallják, hogy a flis úgy alsó, mint fels krétarétegeket magában foglal. Meszes

homkkövek és márgák, melyek ostracodákat és orbitulinákat tartalmaznak felel-

nének meg, az alsó kréta neokom-aptien emeleteinek, a kövületmentes homokk-
és agyagpalákban ellenben még a túron és senon is képviselve volnának. Míg a

partokon a gosaui fácies képzdött, addig a medencék belsejében a flis rakódott le.

Ifj. Lóczy Szohodolnál, Pelesnél meg Topánfalvától és Bisztrától északra átmene-

teket tapasztalt a gosaui fáciesbl a fhsfáciesbe, Középvidránál ellenben a flist

a gosaui képzdményekre feltolódva találta. Kövületet a flisbl féreglenyomat-

szer problamtikumokon kívüj nem sikerült gyjtenie. Az eladó ezután rövid

elmefuttatásban kitér az aranyosvölgyi gosaui- és flisképzdmények sajátos

egymásközti viszonyára. A kristályos alaphegyseggel és az erre nyugodtan transz-

gredáló gosaui rétegekkel szemben a medence flisrétegei ersen gyrve vannak,

akként, hogy a flis áttolÖdása mindenütt az elbbiek felé, mintáz egykori meden-

cék szilárdan álló pontjai felé irányulnak. A takarók segélyével történ magyará-

zatot erre nézve mint minden alapot nélkülözt elveti az aranyosyidékre vonat-

kozólag, ellenben a HAUG-féle geoszinklinális teóriával igyekszik az itteni flis-

medencék gyrdését megmagyarázni. A krétakorú lassú pozitív parteltolódás

következtében az egyre sülyed medencékben a Elisképzdmények ring}' vastag-
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ságban felhalmozódtak. Az újabb és újabb tengerelöntés nyomai lehetnek a ílis-

ben észlelhet Kristályos pala és quarckonglomerátok; bár az is meglehet, hogy

ezek egy talán cenomankorú, rövidélet regresszió összefügg konglomerátüle-

dékónek felelnek meg. A flis összegyrdése a medencék belsejében támadhatott

Haug a hemelkedés folytáni kiterjedéssel megyarázza a szedimentációs meden-

cék gyrdését. Az eladó inkább a besülyedés folytán létrejött
t érfogatcsökkenésnek, avagy az aranyosvidéket, illetleg valamely

legfels kréta-korú vulkáni hatásnak vél nagyobb fontosságot tulajdonítani a

medencék flisének összegyrdését dletleg. Az összegyrés különbözképen

hatott a ilis képzdményeire. Az agyagpalák kaotikusan összegyrettek, az ellen-

állóbb homokköveit és konglomerátok ellenben pikkelyesen összetöredezve, a

medence fenekérl felszakított tithon mészkszirtek módjára, mint amilyen

például a bisztrai szirt is, úsznak a flisben. Ifj. Lóczy arra az eredményre jut, hogy

az Aranyos vidékeken tektonikailag ennélfogva semmi sem zárja ki annak lehet-

ségét, hogy a gyrt flis a gosauval egyids lerakódásokat is tartalmazzon. A flis

összegyrdése itten hosszabb tartalmú lehetett. A ráncolódás maximumát

azonban Vidrán, Szohodolnál, Topánfalvánál szerzett bizonyítékai alapján nem a

gosau eltti idre, hanem az utánra helyezi. Végül kifejezi, hogy a flis kora tek-

tonikailag aligha lesz kimutatható és amíg a palaBontologiai anyag hiányzik,

az eldöntetlen nyílt kérdés marad.

Az eladást vita követte.

Elsnek dr. Pálfy Mór fgeológus szólott hozzá, aki helyeslleg hozzájárul

az eladó tektonikai fejtegetéseihez. is mint az eladó igen hasonlóan ma-

gyarázta az Erdélyi medence gyrdéseit a Koch emlékkönyvben megjelent

munkájában. A gosaui képzdmények korát Félix beosztása ellenében azonban

idsebbnek véli és a turonba meg a senonba helyezi, az általa feldolgozott alvinci

felskréta rokon kövületei alapján.

Ifj. Lóczy nyombani válaszában reámutat az északnémet és francia fel-

fogás ellentmondásaira a gosaui képzdmények turoni vagy senoni voltát illetleg.

Az eladáshoz másodiknak dr. Papp Károly egyetemi tanár szólott hozzá,

aki az aranyosvidéki flisképzdmények alsókréta -korát hangoztatja.

Az eladó válaszában ennek lehetségét nem zárja ki, és a flis korát egyenlre

még nyilt kérdésnek vallja.

Utolsónak dr. Lóczy Lajos a Földtani Intézet igazgatója szólott az el-

adáshoz. Kijelenti, hogy a flis felskréta -korát illetleg fiával ellenkez véleményen

van. Pálfy fgeológus és ifj. Lóczy mint jó megfigyelk ugyanazon vidékeken

járva ugyanazon viszonyokat találhatták és hasonló nézetekre jutottak. A gosaui

meg a a flisképzdmények sajátos viszonya meg a flis kora azonban regionális

kutatás után az Erdélyi Érchegj'sép- meg a Biharhegység tektonikai és sztrati-

grafiai vizsgálata után lesz csak tisztázható. is hozzájárul azonban ahhoz,

hogy a flis korának megállapításához nem elegendek a tektonikai ismeretek,

hanem még elssorban palasontologiai bizonyítékokra is szükség van.
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III. Szakülés 1917 március hó 14-én, a királyi magyar

Természettudományi Társulat ülés termében.

Elnök: Szontagh Tamás dr., m. kir. udvari tanácsos.

1. Szontagh Tamás dr. a m. kir. Földtani Intézet aligazgatója « Tanul-
mány utunk Szerbiában* címmel eladja az 1916. év szén Szerbia

középs és nyugati, részén tett geológiai utazását. A m. kir. Földtani Intézet

részérl 1916 okt. 1-én Jekelius Erich, Timkó Imre geológusok és Zsigmondy

Árpád bányamérnök indultak útnak Belgrádba az eladó igazgató vezetésével.

Utazásuk célja volt a megszállott szerb területen az iparilag, kereskedelmileg

fontos sterményeket, kzeteket tanulmányozni. Az utazáson 40 napot töltöttek

különböz területeken. Tanulmányútjukat egyes központokból kiindulva, tették

meg. Ilyen központok voltak: Kragujevác környéke, Kraljevo vidéke. A Morava-

völgy vidékén Orlovac hegyi malomk-bányában hidrokvarcitot dolgoznak fel

a francia «moulages» rendszer szerint. Közelében van a Vrenjacka-banja fürd,

alkalikus melegviz forrásokkal. Az Ibar partján Mataruga északi részén alkalikus

sós meleg forrás van, Csacaktól DNy-ra pedig az Ovcar-fürd 998 m t. f. magas-

ban kénes vizet ad.

A festi szép Ibar-völgyben nagy kiterjedés szerpentin-hegység van.

amelyet andezitdeikok járnak át. Az utazás fcélja a Easka városka fölött emel-

ked Kopaonik-hegység felkutatása volt. A Kopaonik elhegységében andezit-,

dacit- és riolit-kzetek vannak, míg az 1870 és 1900 m magas hegyháton gránit-

tömbök hevernek, a 2100 m magasban magnetit van feltárva. Bisztrica község

felé lemenet gyönyör fehér márvány tnik el : a studenicai márvány, amelybl

eredeti sírköveket faragnak, S'.pacina vidékén a szerpentinben amorf magnezit -

tuskók találhatók. Az eladás teljes szövege a m. k. Földtani Intézet 1916. évi

,} l> ntése függelékében található.

Az eladás a nagy számban megjelent szakférfiak osztatlan tetszésével

találkozott.

2. Ballenegger Róbert dr. :«a Magyarországi talajtípusok
kémiai összetétele* cím eladásában bemutatja azoknak a talaj-

elemzéseknek eredményét, melyeket az országos agrogeológiai átnézet es felvé-

telek kapcsán végzett. A számos ajánlatba hozott vizsgalati eljárás közül eladó

a HiLGARD-félét választotta, mert kísérleteibl meggyzdött arról, hogy HlL-

gard eljárásával természetes határt érünk el, melynek számértékei az egyes

talaj ipusokra nézve jellemz értékek. A HiLGARD-i'éle eljárásnál a sósav ugyanis

a talaj agyagos részét, vagyis azokat, a részeket melyek átmérje már olyan ki-

csiny, hogy kolloid suspensiót alkotnak, majdnem teljesen feloldja, míg a durvább

részeket alig támadja meg. Az agyagos rész tartalmazza a talaj aktív részét,

benne megy végbe a talaj anyagcseréje. Ez indokolja a HiLGARD-féle módszer

alkalmazását. Ezek elrebocsátása után eladó típusos erdei talajok összetételét

mutatja be. Ezeket, az jellemzi, hogy a feltalaj és az anyakzet közt egy akku-

mulációs szint van, a talajból a bázisok kÜÚgOZÓdtak, míg a sesquioxidok az

akkumulációs szintben felhalmozódtak A mállásnak ezt a típusát, mely az erdei

talajokat hozla létre, eladó destruktív mállásnak nevezi, avval a mállási fcipus-
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sal szemben, mely mezségi talajainkat hozta létre és melyet konzervatív mállás-

nak lehetne nevezni. Mezségi talajainknál ugyanis nem találunk akkumulációs

szintet, az egyes szintek összetétele azonos. Ezen magas humusztartalmú mezségi

talajok után eladó bemutatja még néhány fekete réti agyag elemzésének ered-

ményét is. A réti agyagokat magas humusztartalom (8%-ig) és magas agyagos

résztartalom, amely 50 százaléknál többet is tehet ki., jellemzi. A sósav a talaj-

nak mintegy harmadrészét oldja fel. akkumulációs szintet itt sem találunk, az

oldott anyag mennyisége a mélység felé kissé növekszik; egy molekula aluminium

oxidra kevés, mintegy fél molekula kovasav és bázis esik. Ezek a talajok víz alatt

végbemen mállás termékei. Ezek után eladó reámutat arra a szoros összefüg-

gésre, amely a talajalakító tényezk és a sósavas kivonat összetétele között van.

Ismerve ezt az összefüggést valamely adott esetben, ha ismerjük a talaj képzdési

folyamatokat, biztonsággal megmondhatjuk, hogy min összetétellel és sajátságok-

kal bíró talaj fog kialakulni; másrészt valamely talaj sósavas kivonatának össze-

tételébl azokra a talaj képzdési folyamatokra következtethetünk, melyek a talajt

eredményezték. És ha a talajképzdés mostani tényezinek hatására más típusú

talajnak kell kialakulnia, mint a mint területünkön találunk, Joggal következ-

tethetünk arra, hogy a talaj kialakulása óta a talajalakító tényezk megváltoztak.

A chemiai vizsgálat eredményébl tehát a talaj geológiai múltját rekonstruál-

hatjuk.

Eladó megkísérli ezt a rekonstrukciót az Alföld löszterületeire vonatkozó-

lag ós foglalkozik az alföldi erdk hajdani elterjedésének kérdésével. Ez a kérdés

a botanikusokat élénken foglalkoztatja, nézeteik igen eltérk; a kérdést azonban

botanikai alapon eldönteni nem lehet. Feleletet pozitív alapon csak a talaj vizs-

gálata adhat. Az Alföldön a löszt kétféle talaj borítja. Az egyik igen humuszos

sötétbarna mezségi talaj, mely átlag 5—6% humuszt tartalmaz. Ennek a talaj-

nemnek profiljában akkumulációs szintet nem találunk, a mállási szilikát össze-

tétele az egész szelvényben közelítleg ugyanaz. Ezeken a sötétbarna mezségi

talajokon tehát a legutolsó löszhullás óta erd nem lehetett, mert ha lett volna,

a talajszelvényben maradandó nyomát látnók. A löszterületek másik talajtípusa

világosbarna szín és jóval kevesebb humuszt tartalmaz. Humusztartalma átlag

2"5—3%. Ezeknek a talajoknak szelvényében már a mechanikai elemzés is ki-

mutatja az akkumulációs szintet. Ezek olyan talajok, melyeket hajdan erd bo-

rított, ma a mvelés következtében ismét steppe-talajokká alakulnak át.

A nagy tetszéssel fogadott eladáshoz elsnek Lóczy Lajos tiszteleti tag

kér szót. Felszólalásában örömének ad kifejezést a hallottak felett és felhívja

eladó figyelmét a somogymegyei viszonyokra, mint a melyeket a felszólaló igen

jól ismer. Váljon itt is meg van-e mindenütt az akkumulációs szint?

Eladó reflektálva a felszólalásra megjegyzi, hogy Somogymegyében és

Baranyában a hajdani erdterületeken mindenütt megtalálta az akkumulációs

szintet, amely a löszön mint vörös agyag fejldött ki.

Az eladáshoz hozzászól még Sigmond Elek r. tag, s ki szintén örömmel

hallotta az eladást, azért is, mert az eladásból kiderült, hogy a HiLGARD-féle

vizsgálati eljárás, melyet felszólaló nemzetközi használatra ajánlott, nemcsak

mezgazdasági, hanem geológiai kérdések megoldására is kiválóan alkalmas.
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Megersödött továbbá abban a meggyzdésében is, hogy a sósavas kivonat össze-

tételébl nem lehet a talajok zeolittartalmát rekonstruálni, amint azt Gans teszi.

Végül felhívja eladó figyelmét az elemzések eredményeinek aequivalens száza-

lékokban való feltüntetésének hasznára.

Eladó a felszólalásra reflektálva megjegyzi, hogy sem tartja lehetséges-

nek a zeolittartalom rekonstruálását a sósavas kivonat eredményeibl. Erre más

módszert kell alkalmazni, nevezetesen közvetlenül kell meghatározni a bázis

kicseréldési képességet, amint azt az igen tisztelt felszólaló is teszi. Az elemzések

eredményeinek aequivalens százalékokban való feltüntetésének elnyeivel is

tisztában van, az eladáson azonban a molekuláris kifejezésmódot azért alkalmazta,

mert ez jóval szemléltetbb.

IV. Szakülés 1917 április hó 4-én.

Elnök: Szontagh Tamás dr., m. kir. udvari tanácsos.

1. Kormos Tivadar dr. : «N e v e z e t e s új leletek a m. kir.

Földtani Intézet múzeumába r.» címen a következ fossziliákat

mutatja be a) a Placochélys hátpáncélrészletét a veszprémi Jeruzsálemhegy alsó

keupermészkövébl, amelyet Laczkó Dezs veszprémi igazgató gyjtött, b)

Antracotherium-íog&t a petrozsényi Lónyay-bánya aquitániai korú széntelepé-

bl, c) preglaciális Antilope (Tragelaplius) Jageri Eütim. kihalt faj szarvcsap-

jait s fogait a Harsányi-hegyrl ; d) óriási Cervus giganteus agancspár koponya-

töredékét a Tisza partjáról.

Lóczy Lajos hozzászólásában az sszarvas-leletekbl fontosnak tartja azt

a tényt, hogy a Tisza síkságán a holocén igen vékony, csekély üledék, annál vas-

tagabb a diluvium vagy pleisztocén.

(Az eladás teljes szövege jelen füzet 238—242. oldalain.)

2. Vadász Elemér dr. : «A b a r a n y a i szigethegység földtani
szerkezetei) címen tartott eladásában mindenekeltt rendszerezi a Baranya

megyét borító hegyvidékeket és megkülönbözteti az «É s z a k b a r a n y a i

szigetheg y s é g e t» (Mecsek- és Zengvonulat), a «K ö z ó p b a r a n y a i

dombvi (1 é k <• t», a «D él baranyai szigethegysége t» (a villányi

vonulat és Harsány-hegy) és a «D é 1 b a r a n y a i halomvidéke t», a

Dráváig terjed pliocén- és pleisztocénhalmokkal. Az eladás az Északbaranyai

szigethegység és a Középbaranyai dombvidék földtani szerkezetének általános

képét és a szerkezeti jelenségek Eéleségerl ismerteti.

Az É3zakbaranyai szigethegység perm-mezozóos alaphegységbl és ezt

körülvev neogén Eedhegységbl áll. mely dél felé az úpaleozós íillitlxíl és gránit-

ból álló kristályos alaphegységre támaszkodik. A perm-mezozóos alaphegység a

fels-permtl a középs-neokomig bezárólag terjed üledékek sorozatából épült

fölésa perm-triász ós alsó-liász széntartalmú képzdményeibl álló nyugati, tulaj-

donképeni Mecsekre és a Eiatalabb liász-neofeom tagokból fölépített keleti Zeng-

vonulatra tagolódik. Mindkél réw ers zavargást szenvedeti egészen a legfiatalabb

idki? s e zavargások részben gyrdésben, részben törések mentén beállott

Eggleges és vízszintes irányú elmozdulásokban, lezökkenésekben és részleges
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kiemelkedésekben nyilvánultak. Az els diszlokációs idszak csak bizonytalan

nyomokban igazolható a kristályos alaphegységben s a carbonra tehet. A második

kétségtelen ers diszlokáció, mely a perm-mezozóos alaphegység fbb formáinak

kialakítására vezetett a neokomban történt, majd a kréta -eocén -uligocén idszak

alatt szárazon állott terület s a miocén elején a miocén-tenger elrenyomulását

bevezet összetöredezést szenvedett, melynek során egyes részek lesüllyedtek s a

tenger alá kerülve a mai fedhegység neogén rétegsorának keletkezési helyét

szolgáltatták. A miocénban csak helyi jelleg részleges mozgásokat találunk a

hegységen belül, melyek csak kisebb-nagyobb parteltolódást okoztak. A pannóniai

(pontusi) emelet üledékeinek lerakódása után azonban a hegységet átjárt hosszanti

törések mentén heves vízszintes irányú mozgások történtek, melyek a képzd-

mények összepréseldését és pikkelyes föltorlódását eredményezték. A kristályos

alaphegység nyugati folytatása ekkor sülyedt le végs elszakadt röge gyanánt a

Pécs városában észlelhet kibukkanást hagyva a fölszínen.

A kréta elején történt diszlokációk következtében a mezozóos alaphegység

többé-kevésbé tökéletes periklinálisba gyrdött. A nyugati id-

sebb alaphegységrész a keletivel szemben Hosszúhetény—Magyaregregy irányá-

ban haladó haránttörés mentén eltolódott olyanformán, hogy a két részlet szerke-

zetében nincs folytonosság, hanem azok egymáshoz képest önálló szerkezetek.

Ez a jelenség abban leli magyarázatát, hogy az említett haránttöréssel elválasztott

részek a diszlokáló — túlnyomólag vízszintes irányú — erkkel szemben különböz

módon viselkedtek s így nyugaton egy hiányos periklinális alakú antiklinális,

keleten két antiklinálissal bezárt periklinális-szinklinális, medence keletkezett.

Az utóbbinak elrendezdése arra utal, hogy képzdésének keretei már körös-

körül elhelyezked kristályos alaphegys ég-részletekkel eleve megvoltak s ezen

belül leginkább haránttörések és hosszanti törések mentén beállott vízszintes

eltolódások a mai szerkezetet formálták. A késbbi mozgások már ezt a szer-

kezetet érték és azt csak további összetöredezéssel és elmozdulásokkal bonyolí-

tották. A legfiatalabb mozgások a kristályos alaphegységben legersebben nyil-

vánultak s ennek sülyedés ével a mezozóos alaphegység és neogén fedhegy-

ség képzdményeinek összepréselését eredményezték. A kristályos és mezozóos

alaphegység, valamint a fedhegység diszlokációs jelenségei szoros viszonyt

mutatnak olyanformán, hogy az egyikben megnyilvánult jelenségnek a másik-

ban kiegészít jelenség felel meg.

Az Északbaranyai szigethegység az eladónak a magyar királyi Földtani

Intézet igazgatóságának megbízásából 1910 óta végzett részletes vizsgálatai

szerint mostani helyén keletkezett autochton jelleg hegység, mely szerkezeténél

és fölépítésénél fogva sem az alpesi-kárpáti, sem a dinári takarórendszerbe nem

tartozik, hanem a már mások s különösen Lóczy Lajos földtani intézeti igazgató

tanulmányai alapján beigazolt elsülyedt nagy pannóniai masszívumnak egyik

üledékes öve gyanánt tekintend.

Ebthly Antal dr. az elhangzott eladás kapcsán bemutatta a szóban-

lev területre vonatkozó szeizmológiai vizsgálatainak eredményeit. Ezekben

megállapította azt, hogy a tulaj donképeni mezozóos alaphegység területén

nagyobb földrengéseket nem ismerünk. Eddigi adtaink szerint 1909 május 29-en
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észlelt földrengés volt itt a legelterjedtebb. A rengési terület nagysága ekkor

300 km2 volt és epicentruma Bomonya-Nagykozár közötti vidékié

tehet. Északnyugatra Pécs—Pécsvárad irányában a földrengés tovaterjedését

gátló fszerkezeti vonalat, valamint a rengési terület adataiból közel kelet—nyugat

és északészakkelet—déldélnyugati irányú szeizmotektonikai vonalakat állapított

meg. (Teljes szövege a Földtani Közlöny j >len kötete 242—248. oldalain.)

3. Pávai-Vájna Ferenc dr. : Adatok a horvát -sziavonországi pleisztocén

ismeretéhez. (Teljes szövege a Földtani Közlöny jelen kötetének 253—258. old.)

V. Szakülés 1917 május hó 9-ón.

Elnök: Szontagh Tamás dr., m. kir. udvari tanácsos.

Lambrecht Kálmán dr. : «A madarak paleontológiáját cím
eladásának második, befejez részét vetített képek kíséretében tartotta meg.

Rövid történeti visszapillantást vetve a fosszilis madarakról szóló ismeretcink

fejldésére (Meyer H., Owen, Milne-Edwards A., Marsh), áttért a madarak

seire. Az eddig ismert legrégibb madarak (Archaeojpteryx és Laojpteryx) eltt fel

kell még tételeznünk triász- vagy esetleg permkori primitívebb smadarakat s

ezekkel kapcsolatban szólott szerz a madarak eredetérl és a Nopcsa és Heilmann-

féle «Proauis»-rekonstrukciókról. Magukról a fosszilis madarakról szólva, vázolta

szerz a jura- és krétakor madarait, a paleogén és neogén madárfaunákat (Sheppey,

Montmartre eocén, Eonzon, Saint Gerand Le Puy, Quercy oligocén, Stein-

heim stb. miocén, Sansan, Boussillon, Samos pliocén), a délamerikai és seymouri

pinguineket, Phororhachusokat,É3zakamerika madáróriásait (Diatryma, a magyar

Tataros leletét stb.), beleértve a magyar preglaciális faunák maradványait is.

A negyedkor madárfaunái Európában nagyjában véve ma is él fajokból állnak,

a déli félteke szigetein azonban jobbadán óriások és szekunder módon «ratita»-vá

alakult futó madarak éltek (dodo, solitarius, Aepyornis, Dinornithidae) . Különö-

sen az utóbbiak szorulnának alapos revízióra. Sok faj szemünk láttára halt ki

(Álca stb.), sok pedig napjainkban van épen leáldozóban. Az egész tanulmány

illusztrálása kívánt lenni a fosszilis madarak katalógusának, amelynek fbb adatait

szerz táblázatban is összefoglalta és bemutatta.

Az elhangzott eladáshoz szót kér Nopcsa Ferenc báró. Örvendetes ese-

ménynek látja, hogy a paleontológiával újabban hivatásos zoológusok is foglalkoz-

nak, aminek eredménye az, hogy mint a mai ülésen is hallottuk, a kihalt állatok

valóban életre kelnek. Nagy elismeréssel szól eladónak bámulatos irodalmi készült-

ségérl. Elnök szintén üdvözli az eladót, aki modern paleontológiái búvárla-

tával a hazai tudománynak oly kiváló szolgálatokat tett.

VI. Szakülés 1917 június hó G-á n.

Elnök: Szontagh Tamás dr. m. k. udvari tanácsos.

Timkó Imre : X y u g a I -S z e r b i a talaj viszo n y a i. A most dúló

idbeli méreteiben is beláthatatlan világháború a hadvisel felek közül azokat,

melyek ellenséges országok földjét megszállva tartják, az elé a feladat elé állította,
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hogy e területeken nemcsak a megszálló hadsereg, hanem a visszamaradt lakos-

ság élelmezésérl is gondoskodjék. Kívánatosnak mutatkozott továbbá az ily

országrészek található ásványi anyagainak Eelkutatása s ipari értékesítése. E fontos

közgazdasági munkából a m. kir. Földtani Intézet is ki óhajtván venni részét,

expedíciót szervezett s küldött ki a megszállott Szerbiába, hogy az ott eszközlend

geológiai kutatások gyakorlati eredményeit — fent említett célnak megfelelen —
hadvezetségünk rendelkezésére bocsáthassa.

Eladó a rendelkezésére álló egyhónapi id alatt Szerbiának a Drina, Száva

és Kolubara folyók közötti részét járta be, mely területek Macsva, Poszavina és

Pocerina néven ismeretesek s dél fell a Cer, Vlasics, Medvednik és Jablanik hegy-

ségek által határoltatnak. E hegységekben a mezozoikumnak egész rétegsora

ismertetett fel, míg a tlük északra es lombos és sík vidék egy harmadkori meden-

cét reprezentál.

Eladó bemutatta a bejárt terület begyjtött kzetanyagát, ismertette a

jadarmenti ólom, antimon és rézércek elfordulási viszonyait s reámutatott ezek

ipari kihasználhatóságának fontosságára ép úgy, mint a bejárt országrész számos

ásványos gyógyvizeinek értékesítésére, közölvén néhánynak elemzési adatait is.

Bvebb ismertetését adta eladó a bejárt vidék talajviszonyainak. Ismertette

azok kialakulási körülményeit s mezgazdasági legsikeresebb kihasználhatóságá-

nak módozatait. A talajkutatás terén Szerbiában teljesen új csapáson járt eladó;

megállapításai ennélfogva tudományos szempontból is egészen új világításba

helyezik a Balkán talajkialakulásának folyamatait. így pl. a vörös agyag (terra

rossa, nyirok stb.) néven ismert földféleség különbségeire világít : eá eladó, mikor

megállapítja, hogy a Balkán klimatikus viszonyaiból kifolyólag kaolintartalmú

vörös agyagot reprezentál a mediterrán flórabirodalom talaja Ö-Szerbiában ; kaolin-

szegény földféleség alakul ki (fosszilis talaj) a mérsékelt égöv lombhullató erd
vegetációja alatt Szerbia északi felében. A Macsva és Poszavina gazdaságos ki-

használására a gyapottermelést ajánlja eladó, mert ezek a területek már bele-

esnek a gyapottermel övbe'; a Pocerinában pedig a komló termelését.

Végül a bejárt terület talajtípusait mutatta be.

b) VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK.

VII. Kivonat az 1916 november 8-án tartott választ-

mányi ülés jegyzkönyvébl.

Az ülés a kir. m. Term. Tud. Társ. üléstermében esti H8 órakor kezddik.

Elnök : Pálfy Móric dr., másodelnök.

Megjelentek: Ilosvay Lajos dr., Koch Antal dr., Krenner József dr., Lóczy

Lajos dr., Telegdi Róth Lajos, gróf Széchenyi Béla tiszteletbeli tagok, Emszt Kálmán dr.,

HoRrsiTZKY Henrik, Kormos Tivadar dr., Schréter Zoltán dr., Timkó Imre választ-

mányi tagok, Papp Károly dr. elstitkár, Ballenegger Róbert dr. másodtitkár, Ascher

Antal pénztáros.

Elnökl másodelnök, dr. Szontagh T. elnök úr távollétében az ülést megnyitja és

a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Kormos Tivadar és Timkó Imre választmányi tagokat.
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Mindenekeltt üdvözli Koch Antal dr. tiszteletijei tagot, akit ö Cs. és Ap. Királyi

Felsége Bodrogi elnéven a magyar nemsséggel kitüntetni mél

tóztatott. Majd bejelenti, hogy Zemplén Gyz megyetemi tanár hsi halála alkalmából

az elnökség részvétiratot intézett a kir. József-megyetem tanácsához.

Elstitkár jelenti, hogy örökít tagokul jelentkeztek:

1. Dr. Jordán Károly vegyészmérnök, Budapest. Ajánlja a titkárság.

2. Dr. Szentpétery Zsigmond egyetemi magántanár, Kolozsvár. Ajánlja : a tit-

kárság.

Rendes tagok ul jelentkeztek:
3. Hideghéti Bittera Gyula egyetemi gyakornok. Ajánlja : Dr. Kormos

Tivadar, v. t.

4. Hollós András államvasúti mérnök. Ajánlja : dr. Kormos Tivadar v. t.

5. Magyar Gazdaszövetség, Budapest. Ajánlja: dr. Szontagh Tamás
elnök.

6. Emir Sztjlejmann Inger Abdullah földbirtokos, Nagypapmezn. Ajánlja :

dr. Szontagh Tamás elnök.

7. Majer Rezs bányamérnök fhadnagy. Ajánlja: Litschatter Lajos r. t.

8. rgróf Marenzi Ferenc gyalogsági tábornok. Ajánlja : Schafarzik F. r. t.

9. Möckel Konrád egyetemi tanársegéd, Kolozsvár. Ajánlja : Ferenczi István r. t.

10. Schöppe Willy dr. a dobsinai rézmvek igazgatója. Ajánlja : Szintéi Merse
Zsigmond v. t.

A felsoroltakat a választmány örökít, illetleg rendes tagokká megválasztja.

A folyó ügyek sorából következnek:

1. A m. k. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Ü r 1916 okt.

6-án kelt 116,477— 1914. IV. sz. rendeletében az 1916— 17. év I. felére 1500 K államsegélyt

engedélyez, örvendetes tudomásul szolgál.

2. A m. k. Föl dm í ve 1 és üg yi Miniszter r 1916 okt. 24-én kelt

105,251-1916. IX. f 2. ü. o. alatt 2000 K államsegélyt engedélyez az 1916-17. év I. felére,

ami a háború kitörése óta elször történik meg, teljes összegben.

Örvendetes tudomásul szolgál.

3. A Barlangkutató Szakosztály kéri a közgyléstl megsza vazott

1000 K évi segély II. felének: 500 K-nak kiutalványozását.

A választmány a segély kiutalására a pénztárosnak az engedélyi megadja.

4. Bekey Imre Gábor r. tag katonai szolgálatából kérelmet intéz a választmány-

hoz aziránt, hogy a hadba vonult tagok a tagdíj fizetés alól a háború tar-

tamára fölmentessenek.
Ilosvay Latos, Lóczy Lajos és Széchenyi Béla gróf tiszteletbeli tagok hozzá-

szólása után a választmány olykép határoz, hogy a hadba vonult tagokat a háború tartama

alatt tagsági díjukért a társulat nem zaklatja, hanem megengedi nekik, hogy a háború

lezajlása után hátralékos illetményeiket részletekben fizethessék meg.

5. A Franklin-Társulati nyomda arról értesít, hogy a Földtani

Közlöny elállítási árát 1916 jul. 1-tl 30%-a] felemeli.

A választmány az emelést tudomásul veszi.

Ilosvay Lajos t . tat; ajánlja azonban. Imuy ;i titkárság garanciát kérjen a vállalat-

tól az iránt, hogy a jövben további áre mel kedés ne I örl énjén és kérdést

ntézzen a vállalathoz, hogy vájjon ha a háború után a nyersanyag ára leszáll, a nyomda is

megfelelen le fogja-e szállítani az arakat .- ha igen, arra nyújtson garanciát.

ti. Szajnooha László a krakói Jagelló-egyetem rektora kéri a társulati ki-

adványokat a krakói egyetemi földtani intézel részére. A választmány mérsékeli
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árért a fizetést esetleg több évre felosztva a szükséges kiadványokat engedélyezi abban
az esetben, ha a krakói intézet a társulat tagjai sorába lép.

7. A Magyarországi Bajtársi Szövetség kéri, hogy a társulat

alapító-tag gyanánt 200 K-val lépjen be az alapító tagok sorába, Ilosvay Lajos, Lóczy
Lajos és Széchenyi Béla tiszteleti tagok hozzászólására a Választmány kimondja, ho»y
a Földtani Társulat céljaival nem egyeztethet össze a Bajtársi Szövetség támogatása, de

alapszabályaink szerint nincs is módunkban egy más társulatba tagul belépnünk.

8. Kormos Tivadar indítványt terjeszt el boldogult Zsigmondy Vilmos szob-
rának méltó elhelyezése ügyében. Ugyanis a Szécsi AntalíóI akotott

szobor a fvárosi pavillon háta mögött, a régi artézi-fürd szk udvarában van, elrejtett

helyen. Kéri a választmányt : hasson oda a Földtani Társulat a székesfváros polgármeste-

rénél, hogy a szobor a Széchenyi-fürd homlokzata elé, méltó helyre tétessék át.

Ilosvay Lajos ós Széchenyi Béla gr. t. tagok indítványára a választmány felkéri

az Elnökséget, hogy a székesfvárosi polgármesternél tudakozódjék az iránt : -vájjon milyen

helyre szánták Zsigmondy szobrát, s járjon közbe a szobor méltó elhelyezése ügyében.

9. Az Uránia magyar tudományos színház felajánlja helyi-

ségeit az eladások számára a Földtani Társulatnak.

A választmány köszöni az ajánlatot, de ezidszerint népszer eladásokat nem ren-

dez s rendes eladásai körül beéri a megszokott üléstermekkel.

10. Másodtitkár elterjeszti jelentését a forgótke állásáról.
A Magyarhoni Földtani Társulatnak a másodtitkár által kezelt forgótkéje 1916

november hó 8-án a következ állást mutatja :

Bevétel készpénzben 9,787 K 36 f

Postatakarékpénztárban 264 « 81 «

Összesen 10,052 K 17 f

Kiadás 7,937 « 12 «

Készpénz 2,115 K 05 f

Tagdíjat fizetett az év elejétl: 504 tag és 55 elfizet.

Ha a fent kimutatott 2115 K 05 fillér készpénzhez hozzászámítjuk a már kiutalt, de

még föl nem vett 3500 K államsegélyt, akkor rendelkezésünkre 5615 K 05 fillér áll, nem szá-

mítva az alaptke kamatait, mintegy 2200 K-át. Evvel együtt mintegy 7900 K áll rendel-

kezésünkre ez évre.

1 1. Tekintettel a Magyarhoni Földtani Társulat ezen aránylag kedvez anyagi
helyzetére a másodtitkár javasolja, hogy a szerzi tisz-

teletdíjakat ez év január havától számítva, ismét fizethessük.
A háború elején ugyanis, amikor az államsegély folyósítása kétséges volt, a Tekintetes

Választmány olykép határozott, hogy szerzi tiszteletdíjakat egyelre nem fizet. Most

azonban ismét oly helyzetben vagyunk, hogy fizethetünk. Ebben az évben ezen a címen

kifizetésje kerül összeg mintegy 600 koronát tenne ki, 10 ívet á 60 K számítva. Ebbl
a 10 ívbl eddig megjelent 4% ív.

A beterjesztett javaslatra a választmány olykép határoz, hogy az elnökség az

1916 jan. 1-tl kezdd határidvel a szerzi tiszteletdíjakat kiutalványozhatja.

12. Elstitkár felhívja a figyelmet az Alapszabályok 13. §-ára, amely szerint tisz-

teleti s levelez tagot nov. l-ig lehet ajánlani.

Az Elnökség jelenti, hogy ezideig hozzá tiszteleti és levelez tag választása iránt

írásbeli ajánlat nem érkezett.

Több tár^y híján elnökl másodelnök az ülést esti 8 órakor berekeszti.

Jegyezte Papp Károly dr., elsótitkár.
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VIII. Kivonat az 1916 dec. 6-i választmányi ülés
jegyzkönyvébl.

Elnök: Szontagh Tamás dr. királyi tanácsos.

Megjelentek: Lóczy Lajos és TelegdiRotii Lajos tiszteleti tagok, Emszt Kálmán dr.,

Hortjsitzky Henrik, Kormos Tivadar dr., Schafarzik Ferenc választmányi tagok,

dr. Pálfy Mór másodelnök, dr. Papp Károly elstitkár, Ballenegger Róbert dr., másod-

titkar, A.sciier Antal pénztáros.

Elnök a mai ülés jegyzkönyvének hitelesítésére felkéri Emszt Kálmán dr. és Kormos

Tivadar dr. választmányi tagokat.

1. Elnök megemlékezik arról a súlyos veszteségrl, amely hazánkat I. Ferenc

József Cs. és Ap. Királyi Felsége elhunytával érte. A Választmány

felkéli az Elnököt, hogy a társulat nevében ö Cs. és Ap. Királyi Felsége elhunyta alkalmá-

ból a kebinetirodához sürgönyt menesszen, egyrészt a részvét kifejezésével, másrészt az új

király IV. Károly felsége iránti hség biztosításával. A Választmány továbbá elhatározza,

hogy felsége I. Ferenc József elhunytáról a Földtani Közlöny legközelebbi számában

gyászkeretben rövid megemlékezés közöltessék.

2. Elnök jelenti, hogy ez év nov. 30-án a társulat elnöksége üdvözölte Krenner

József tiszteleti tagot, aki 1864 óta tartozik tagjaink sorába, abból az alkalomból, hogy

múzeumi szolgalatának 50 éves fordulóját megérte. Örvendetes tudomásul szolgál.

3. Elstitkár jelenti, hogy rendes tagokul jelentkeztek : Barttcz Lajos dr.

egyetemi adjunktus, aj. Kormos T. dr., Papp János Tápióságh, ajánlotta a titkárság.

Mindkét jelentkezi a társulat tagokul választja.

4. Elhunyt : Steinhatjsz Gytjla m. k. fbányatanácsos ez év november 25-én Buda-

pesten. Tagjaink sorába 1871-ben lépett Staub Móric dr. ajánlatára. A választmány el-

határoz/a. hogy a szomorú eset alkalmából az elhunyt özvegyéhez részvétiratot intéz.

5. Elstitkár néhány beérkezett gyjtívet mutat be, amelyekre azonban

a társulatnak nincs módjában pénzbeli adományt juttatni.

6. Elnök jelenti, hogy boldogult Böckh JÁNOSnak a társulat által alkotott

és a m. kir. Földtani Intézet számára ajándékozott szobra már be van falazva
a Földtani Intézet bástyájába. A választmány elhatározza, hogy a szobrot 1917 május havá-

ban fogja leleplezni, a m. kir. Földtani Intézetben tartandó szakülés alkalmává].

7. Elnök bemutatja a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának 1916 december 6-án

kelt átiratát, amelyben a nevezett intézet igazgatósága hajlandó a társulat csere viszonyait

közvetlenül lebonyolítani. LÓCZY Lajos igazgató élszóval is elmondja azon elnyöket,

amelyek ezúton a társulatra haramiának, amelyeknek folytán a társulat tetemes posta-

költséget takarít meg és nem lesz szükséges az intézetnek többszörösen sürgetni a kiadvá-

nyokat a társulat titkárságától.

Papp Károly elstitkár Lóczy Lajos igazgató úr átiratára megjegyzi, hogy a csere-

viszonyosoktól beérkezett folyóiratok jegyzékét már egy évvel ezeltt átadta a választmányi

ülésen Ló< zv Igazgatónak, azonban ezek kiválogatása mindmáig ni ni történt meg, minthogy

az igazgató úr az Ígért i ;éder1 a titkárságnak nem adta meg. A szóbanforgó jegyzék

azután újból visszakerült a titkársághoz.

Sciiafarzik Ferenc t. tag ajánlja a csereviszonyosoknak a Lóczy LAJOStól ajánlott

módon a Földtani intézel által való kezelését.

Többek hozzászólása után a választmány kimondja, hogy a Magyarhoni Földtani

Társulat átadja 96 csereviszonyos folyóiratának kezeléeél a ni. kir. Földtani Intézetnek,

azzal a hozzátevéssel, hogy az ezekbl szükséges folyóiratokai a m. k. földtani intézet

a maga könyvtárának megtartja; azon folyóiratokat p< dig, amelyek az intézet könyv-

tárában amúgy is megvannak, a légi szokások alapján elssorban az egyetemi földtani
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intézetnek, másodsorban a megyetemi ásványtani intézetnek küldi meg, mint a Magyar-

honi Földtani Társulat ajándékát.

8. Másodtikár elterjeszti a törlend tápok néveorát, nagyobbrészt olyan

tagokét, akik évek óta nem fizettek tagsági díjat.

A Választmány a bemutatott tagokat törli b tagol névsorából.

9. Másodtitkár elterjeszti azon kérelmet, hogy n < h a n j i a g t árs d a k a

társulat a múlt évekre visszamenleg írói honoráriumából tartozását t r-
lés zt he s se. A választmány a bemutatott tagoknak a tagdíjat az 1914—1915. évi.-

visszamenleg kivételesen írói honorárium fejében elengedi.

10. Kormos Tivadar dr. választmányi tag indítványára Papp Károly elstitkár

azon kérelmet terjeszti a m. kir. Földtani Intézet igazgatósága elé, hogy a m. kii. Föld-
tani Intézet kiadványait hivatalos úton, port ó ment csen
küldje meg a tagoknak, amiáltal a társulat javára mintegy 1000 korona posta-

költség-díjat takaríthatna meg.

Elnök támogatja a kérelmet, s reméli, hogy ilyen úton a társulal tet< iik.s összeget

takaríthat meg, amelyet egyéb fontos, tudományos célokra költhet. A m. kir. Földtani

Intézet igazgatóságát a társulat elnöksége írásban fogja megkeresni a kérés teljesítésére.

Elnök egyéb tárgy híján az ülést esti 8 órakor berekeszti.

Jegyezte: Papp Károly elstitkár

I. Kivonat az 1917 jan. 3-i választmányi; ülés jegyz-
könyvébl.

Az ülés délután 7 órakor a kir. m. Term. Tud. Társulat üléstermében kezddik.

Elnök: Szontagh Tamás dr. m. kir. udvari tanácsos.

Megjelentek : Ilosvay Lajos dr., Lóczy Lajos dr. tiszteleti tagok, dr. Emszt Kálmán,

Horusitzky Henrik, Kadic Ottokár dr., Kormos Tivadar dr., Lrenthey Imre dr.,

Schafarzik Fereno dr., Schréter Zoltán dr., Timkó Imre választmányi tagok, Bella

Lajos a Barlangkutató Szakosztály alelnöke, s Papp Károly dr. elstitkár.

Elnök az ülést megnyitván, a mai ülés jegyzkönyvének hitelesítésére felkéri Ho-

rusitzky Henrik és Lrenthey Imre választmányi tag urakat.

Elstitkár elterjesztései :

I. Pártoló tagul jelentkeztek:

1. Schafarzik Ferenc dr. választmányi tag. Ajánlja: az elnökség.

2. Papp Károly dr. elstitkár. Ajánlja az elnökség.

II. Rendes tagul jelentkeztek:

1. Egyetemi geológiai intézet, Krakkó. Ajánlja : Lóczy Lajos t. t.

2. Dr. Waleny GoETELegy. tanársegéd, Krakkó. Ajánlja : Lóczy Lajos t. t.

3. Tokody László egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja : Franzenau Ágost r. t.

4. Dr. Wilfried Teppner, Graz, Leechgasse 30. Ajánlja : Kadió Ottokár dr.

A felsoroltakat a választmány pártoló, illetleg rendes tagokul megválasztja.

Elstitkár jelenti, hogy a múlt ülésen törölt tagok közül néhányhoz felhívást intézett

,

s ezek válaszoltak is. Hátralékaikat kifizetni, s továbbra is tagokul maradni hajlandók a

követ kezö tagtársaink

:

1. Bischitz Béla, a Bánya szerkesztje, Budapest.

2. Meinhardt Vilmos, bányafelügyel, Ajka.

3. Kápolnai Pat/er Viktor bányafmérnök, Nagybánya.
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4. Pechy Péteb fszolgabíró, Avasújváro>.

5. SZELLEMY LÁSZLÓ bányafmérnök, Felsbánya.

Elnök jelenti, hogy a múlt választmányi ülés rendelkezése alapján a csere viszonyosok

jegyzékét a társulat átadta a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának. Ugyancsak átadta

a társulat a folyóiratokat is a m. kir. Földtani Intézet könyvtárának, amely a folyóiratok

kiválogatását már meg is kezdette.

Elnök jelentést tesz a társulat kebelében mköd bizottságokról, amelyek inten-

zivebb munkáját a mai háborús viszonyok tetemesen megnehezítik.

A választmány Elnök jelentéseit tudomásul veszi.

Papp Károly dr. ftitkár eltávozik, amire Elnök kérdést intéz a választmányhoz

az iránt, vájjon a választmány összeférhetnek tartaná-e azt, hogy a Barlangkutató Szak-

osztály a Lenhossék Mihály lemondásával megüresedett elnöki széket esetleg a társulat-

nak jelenlegi ftitkárával töltené be.

Többek hozzászólása után Elnök kimondja, hogy a választmány azon esetben, ha

a kett között elszámolási viszony nincs, összeférhetetlenséget nem lát abban, hogy a tár

sulat titkára egyúttal a szakosztálynak is elnöke lehessen és így semmi kifogása nincs az

ellen, ha a szakosztály esetleg az elstitkárt elnökévé választja.

Elnök indítványozza, hogy báró Eötvös Lórándoí, aki a társulatnak 1867 óta tagja
,

ötven éves tagsága alkalmából a társulat üdvözölje.

Ilosvay Lajos hozzászólása kapcsán a választmány úgy határoz, hogy báró Eötvös

LÓBÁNDot a februári közgylésen óhajtja üdvözölni, s felkéri az Elnököt, hogy ennek foga-

natosításáról gondoskodni szíveskedjék.

Egyéb tárgy híján Elnök az ülést y28 órakor berekeszti.

II. Kivonat az 1917 jan. 31-én tartott választmányi
ülés jegyzkönyvébl.

Az ülés a kir. magy. Természettudományi Társulat üléstermében estéli 8 órakor

kezddik.

Elnök : iglói Szontagh Tamás dr. m. kir. udvari tanácsos.

Megjelentek: Koch Antal dr. és Lóczy Lajos dr. tiszteletbeli tagok, Horüsitzkv

Henrik, Kadió Ottokár dr., Kormos Tivadar dr., Schafarzik Ferenc dr., Schréter

Zoltán dr., Treitz Péter választmányi tagok, Pálfy Mór dr. másodelnök, Papp Károly

dr. elstitkár, Ascher Antal pénztáros,,

Elnök az ülé-t megnyitja, s a mai jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Kadió Otto-

kár dr. és Treitz Péter választmányi tagokat.

Elnök felhívja az elstitkárt jelentésének megtételére. Elstitkár jelenti, hogy

társulatunk rendes tagjaiul óhajtanak belépni a következ urak

:

1. Baján János mérnök. Ajánlja: Szontagh Tamás dr. elnök.

2. Bogdánfy Ödön müegyet. ny. rk. tanár. Ajánlja : Szontagh Tamás dr. elnök.

3. Báró Kaas Albert földbirtokos. Ajánlja : Szontagh Tamás dr. elnök.

4. Massányi Ern m. kir. meteorológus. Ajánlja: Szontagh Tamás dr. elnök.

5. Oltay Károly megyetemi ny. r. tanár. Ajánlja: Szontagh Tamás dr. elnök.

6. Roller Ben mérnök. Ajánlja : Szontagh Tamás dr. elnök.

7. Weissmar József megyetemi adjunktus. Ajánlja : Szontagh Tamás dr. elnök

8. Dömök Teréz rajztanárn. Ajánlja: dr. Kormos Tivadar v. t.

9. Györgyey Flóra egyetemi hallgató. Ajánlja : dr. Jugovics Lajos r. t.

A felsoroltukéi a választmány a társulat rendes tagjainak sorába választja.

Elstitkár jelenti, hogy a törlésre Bzánl tagok közül t o rábbra is ta gokal
hajlandók maradni.
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1. Kiss József bányamérnök, Budapest (hadi szolgálatban).

2. Dr. Krausz Béla ügyvéd, ni. k. fhadnagy (hadi szolgálatban).

3. Riedl Gusztáv bölcsészethallgató (hadi szolgálatban)

4. Razsovich József a karács-cebei aranybányák igazgatója.

Ezekkel, a múlt ülésen bejelentett 5 visszalép tag számbavételével, a visszalép

tagok száma 9-re emelkedett.

I. Elnök nagyfontosságú javaslattal járul a választmány
e 1 é. Nevezetesen a magyar mszaki világ kitnségei sorából többen azzal a kérelemmel

fordultak hozzá, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat kebelében egy hidrológiai
szakosztály szervezése eszméjének megnyerjék. Hosszasabb tárgyalások során arra

a meggyzdésre jutott, hogy a hidrológiai szakosztály legcélszerbben a Földtani Társulat

keretében szervezhet, s e célból már egy kidolgozott tervezetet mutathat be a választmány-

nak. A hidrológiai szakosztály tervezetét bemutatva, kéri a választmányt, hogy a kérdéshez

hozzászólni szíveskedjenek.

Schafarzik Ferenc dr. szerint a szóbanforgó szakosztály inkább a Mérnök- és

Építész-Egylet kebelében volna megoldandó, mint amely egyesületnek úgy anyagi viszonyai,

mint helyiségei nagyobb biztosítékot nyújtanának a hidrológia fellendülésére. De ha a ter-

vezet kidolgozói a Magyarhoni Földtani Társulatot tisztelték meg a hidrológia müvelésével,

úgy a maga részérl nem ellenzi eme szakosztály megalkotását.

Kormos Tivadar a legmelegebben üdvözli az Elnök úr által felvetett eszmét, nagyon

hasznosnak látja társulatunkra, ha a vízi mérnököket is munkálkodásunk körébe vonjuk,

mert ez csak a társulat izmosodását eredményezi.

Lóczy Lajos tiszteleti tag kifejti, hogy bár a tervezett hidrológiai szakosztály inkább

illenék a Magyar Földrajzi Társaságba vagy a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletbe, mint-

hogy azonban a hidrológus szaktársak hozzánk : geológusokhoz fordultak tervükkel, ezért

helyesli az elnök úr javaslatát, amidn társulatunkban óhajtja a hidrológiai szakosztályt

létesíteni. A magyar vízi mérnökök igen szépen dolgoznak, de csak a vízzel foglalkoznak.

Már pedig nagyfontosságú tudományág leend az, amely a vizek geológiai vonatkozását

fogja megalapozni és mvelni. A mérnökök maguk óhajtják annak (Szükségességét, hogy

a geológusok körébe jöjjenek, s velünk vállvetve dolgozzanak; tehát fogadjuk ket szeretet-

tel és bizalommal.

Treitz Péter, mint agrogeológus, a legnagyobb örömmel üdvözli a hidrológiai

kutatókat körünkben. Hazánk sajátos geográfiai helyzeténél fogva az alföldeken óriási tér

nyílik a hidrológia és az agrogeológia közös búvárlataira, ami a Duna-Tisza csatorna kérdé-

sében is kidomborodott.

PÁLFY MÓR másodelnök szerint már régebben érezték egy ilyen hidrológiai szak-

osztály szükségességét a mérnökök, különösen abból a szempontból, hogy geológiai alapon

dolgozzanak. Épen ezért örömmel csatlakozik most egy ilyen szakosztály létesítéséhez.

Elstitkár felolvassa alapszabályaink 29. §-ának a—f) pontjait, amelyek szerint a

Magyarhoni Földtani Társulat fiókegyesületeket és szakosztályokat alapíthat, s ezek számára

az alapszabályok keretén belül ügyrendet állapíthat meg.

Elnök összegezve a felszólalásokat, határozatilag kimondja, hogy a választ-

mány egyhangúlag elhatározza a Magyarhoni Földtani Tár-

sulat kebelében a hidrológiai szakosztály létesítését, amely

szakosztálynak feladatát, mködési körét külön ügyrendben a Társulat elnöksége a szak-

osztály tagjaival egyetérten fogja megállapítani. A választmány eme határozatát a legköze-

lebbi közgylés elé fogja terjeszteni.

IL A Magyar Történelmi Társulat ügyviv alelnöke, Csámki

Dezs dr., megköszöni elnökük: Thaixóczy Lajos dr. szerencsétlen halála alkalmából

kifejezett réazvétél.

22 19*



•_!y4 1 ARSULATI ÜGVKK.

III. A Barlangkutató Szakosztály beterjeszti 1917 jan. 25-én tarlói

i

évzáró gylésének jegyzökönyvét.

Eme jegyzkönyv adatai szerint Lenhossék Mihály dr. udvari tanácsos, egyet ríni

tanár, 1916 május hó 31-én lemondott a szakosztályban viselt elnöki tisztségérl, s azért

a 1917 jan. 25-i évzáró gylés a hátralev két évi ciklusra eln'jköt választott, egyúttal az

ily módon a tisztikarban történt megüresedett helyeket is betöltötte. A szakosztály elnö-
kévé Bella Lajos igazgatót, alelnökévé Kormos Tivadar dr. egyetemi magántanár,

osztálygeológust és választmányi tagul Schréter Zoltán dr., m. k. geológust választotta meg.

A választmány a Barlangkutató Szakosztály tisztikarában és választmányában tör-

téni eme változásokat tudomásul veszi.

Egyben tudomásul veszi a választmány a Barlangkutató Szakosztály 1916. évi

buzgó mködését, s beterjesztett pénztári számadásait, a mely szerint a Szakosztály alap-

tökéje 2950 K 42 f; 1916. évi bevétele 3700 K 82 f.

IV. Elsötitkár, a betegség miit I távollev másodtitkár nevében, beterjesztia Magyar-

honi Földtani Társulat pénztári forgalmáról és vagyonának állásá-
ról szóló jelentést. A pénzt árvizsgáló bizottság tagjai, Petrik Lajos, Lrenthey
Imre dr. és Ttmkó Imre megbízatásukban eljárva, 1917 jan. 24-én a pénztárvizsgálatot

megejtették s errl részletes jegyzkönyvet adtak. Jelentésük szerint a Magyarhoni Földtani

Társulat összes vagyona az 1916. év végén 75,554 K 44 f-re, s adóssága 6600 koronára rúgott.

A beterjesztett jelentést a választmány tudomásul veszi és a pénztárnoknak, vala-

mint a forgótkét kezel másodtitkárnak a felmentvényt megadja s buzgó szolgálataikért

köszönetét nyilvánítja.

V. Elstitkár elterjeszti az 1917. é vi költségvetés irányzatát, amely

a bevételekel s így a kiadásokat is 20,235 koronával irányozza el. A kiadások tételei közül

a Földtani Közlönyre 11,000 K-t irányoz el, a többi tétel a régebben is szokásos keretek

között mozog. A 10. tétel alatt teher törlesztésére 2163 koronát irányoz el, a 11. tétel alatt

a SzABÓ-emlékalap kamataiból az idén csak a hátralékos 100 K-t kívánja kiadni. A 12. tétel

alatt a Barlangkutató Szakosztálynak 1000 K segélyt szavaz meg, ugyancsak a 13. tétel

alatt a létesítend 'Hidrológiai Szakosztály céljaira is 1000 K segélyt nyújt.

Egyúttal a választmány köszönetét fejezi ki Elnök úrnak, h

a m. kii-. Földtani Intézel kiadványaiért járó 2% évi 1000 K tartozás elengedése ügyében

a m. kir. földmívelésügyi minisztériumnál közbenjárt.

VI. Elstitkár bemutatja Gorka Sándor dr. természettudományi társulati titkár úr

levelét, amelyben üléseink számára jan. 31-én és február 7-én a társulat üléstermét en-

gedélyezi, A választmány a terem engedélyezéseért s a nehéz viszonyok között a ftés,

világítás Ingyenes adományozásáért köszönetét fejezi ki.

VII. Végül a választmány az 1917 február 7-én tartandó közgylés napirendjét

állapítja ii

Egyéb tárgy híján elnök az ülést esti 9 órakor berekeszti.

Jegyezte Papp Károly elsötitkár.

III. Választmányi ülés 1917 március l'i-én.

Elnök: SzONTAGH Tamás dr., ni. kir. udvari tanácsos.

Megjelentek : Lóczy Lajos és Telegdi Roth Lajos tiszti let i tagok, Böckh Hdgó dr.,

Emszt Kálmán dr., Kormos Tivadar dr., Kadió Ottokár dr., Lrenthey Imre dr.,

Schafarzik Ferenc dr., Schréter Zoltán dr., választ mányi tagok, Pálpy Mór dr. másod-

elnök, Bella Lajos, a Barlangkutató Szakosztály elnöke, Papp Károly elsötitkár, Balle-

neooer Róbert dr. rnásodtitkár.

Elnök az ülési megnyitván, a jegyzkönyv hitelesítésén felkéri Emszt Kálmán és

Schréter Zoltán választmányi tagokat.
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Elnök üdvözli Lóczy Lajos tiszteleti tagot azon alkalomból, hogy öt a királyi József-

megyetem tanácsa tiszteletbeli mszaki doktorrá avatta.

Elstitkár jelenti, hogy rendes tagokul jelentkeztek:

1. Dános Miklós miniszteri tanácsos. Ajánlja Szontach elnök.

2. Farkass Kálmán miniszteri tanácsos. Ajánlja SzontÁgh elnök.

, 3. Földes Lipót bányamérnök Selmecbánya. Ajánlja Vitális I. r. t.

4. Gorka Sándor egy. hely. tanár, K. M. Terin. Tud. Társulat ftitkára. Ajánlja

Papp K. titkai.

5. Kovács Sebestyén Aladár megyet. tanár. Ajánlja Schafarzik F. v. t.

6. Matjcha Rezs kir. asszisztens. Ajánlja Réthly A. r. t.

7. Marczell György meteor, int. asszisztens. Ajánlja Endrey Elemér r. t.

8. Ptjder József kegyesreridi tanár Selmecbánya. Ajánlja Vitális 1. r. t

A felsoroltakat a választmány rendes tagokká választja.

Elnöki elterjesztések:

1. Budapest székesfváros fpolgármestere 1917 jan. 28-án kelt átiratában

közli, hogy Ö császári és apostoli királyi Felsége a trónralépés alkalmá-

ból elterjesztett hódolatért a Földtani Társulat választmánya elnökségének legkegyelme-

sebben szíves köszönetét méltóztatott kifejezni.

2. Széchenyi Béla gróf tiszteleti tag megköszöni a születése 80-ik évfordulója alkal-

mából kifejezett üdvkivánatot.

3. Elnök jelenti, hogy Zsigmondy ViLMOSnak városligeti szobra ügyében eljárt a

székesfvárosnál, ahol azt ígérték, hogy a szobrot, mihelyest az id megengedi, a Széchenyi-

fürd eltt, a parkban fogják elhelyezni.

4. A közgylés által megalakított hidrológiai szakosz-
tály els, egészen magántermészet bizalmas értekezlete 1917 február 10-én volt, amelyen

a meghívott 45 tag közül 21-en jelentek meg, A bizalmas értekezleten Marenzi Ferenc gróf

altábornagy elnökölt s a jegyzkönyvet Roller Ben mérnök vezette.

Az alakuló szakosztályról a Magyar Balneológiai Értesít X. évf. februári száma és

) Magyar Nemzetgazda 34. évf. 7. száma meleghangú ismertetést közölt

5 Gorka Sándor dr.-nak, a kir. magy. Természettudományi Társulat ftitkárának,

a választmány köszönetet mond a terem engedélyezéseért.

6. A Franklin-nyomda 1917 jan. 1-tl újabb áremelkedést jelez. Az eddigi

emelések 1915 dec. 15-én 30%, 1916 nov. 8-án 30%, s 1917 jan. 1-én 40%. A választmány

az emelést kényszerségbl tudomásul veszi.

7. A választmány az alapszabályok 21. §-a szerint az 1917. évre pénztárossá egyhangú-

lag Ascher Antal megyetemi kvesztort választja.

8. A pénztárvizsgálóbizottság tagjaiul Lrenthey Imre, Petrik

Lajos és Temkó Imre urakat kéri fel.

9. A m. kir postaigazgatóság többszörös körrendelettel az összes egye-

sületeket, hírlapokat igazolásra szólítván fel, társulatunk vezetsége az alapszabályoknak

és az utolsó tisztújító közgylés közjegyzileg hitelesített jegyzkönyvének beküldésével

a társulatot igazolta.

10. Ugyancsak igazolta az elnökség a cenzúra eltt a Földtani Közlöny
felels szerkesztjét, az alapszabályok 20. §-a szerint az elstitkárt, s helyette-

séül a másodtitkárt.

11. Másodtitkár bejelenti, hogy az általa kezelt forgótke a múlt évi maradvánnyal

együtt 6114 K 83 f

kiadás 2906 « 92 «

készpénz 3207 « 91 «
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12. Másodtitkár kérdésére a választmány elhatározza, hogy a szaküléseket a társulat

ezentúl is, a régi szokásoknak megfelelen, d. u. 5 órakor tartja, úgy hogy a választmány

7 órától kezdve ülésezhessen.

Egyéb tárgy híján elnök az ülést esti 9 órakor berekeszti.

Jegyezte Papp Károly elstitkár.

»

IV7
. Választmányi ülés 1917 április 4-én.

Elnök: Szoktagh Tamás dr., m. kir. udvari tanácsos.

Megjelentek : Lóczy Lajos és Teleqdi Roth Lajos tiszteleti tagok, Emszt Kálmán

Horusitzky Henrik, Schréter Zoltán, Treitz Péter választmányi tagok, Pálfy Mór dr.

másodelnök, Papp Károly dr. elstitkár, Balleneqoer Róbert dr. másodtitkár, Ascher

Antal pénztáros.

Elnök a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Horusitzky Henrik és Treitz Péter

választmányi tagokat.

Elstitkár jelenti, hogy pártoló tagul jelentkezett:
1. Els Magyar Általános Biztosító Társaság, Budapest

.

Ajánlja Papp K. titkár.

örökít tag okul:

2. Brázay Zoltán gyáros, Budapest. Ajánlja Papp K. titkár

3. Zsigmondy Dezs mérnök, Budapest. Ajánlja Szontagh T. elnök.

Rendes tagokul:
1. Állami Tanítóképzintézet, Kiskunfélegyháza. Ajánlja Vigh Gr.

rendes tag.

2. Arad s z. kir. város Közmveldési Intézet Könyvtára, Arad. Ajánlja

Kormos Tivadar r. t.

A felsoroltakat a választmány a társulat pártoló, örökít, illetleg rendes tagjaiul

megválasztja

A folyó ügyek sorából elnök a következket terjeszti el

:

1. Az 1917 március 14-i választmányi ülés jegyzkönyvét bemutatva, ennek fel-

olvasását a választmány mellzi.

2. A m. kir. Földinívelésügyi Miniszter úr 1917 március 21-én kelt 36,265. IX. f
1. ü. o. számú rendeletével a társulat részére 2000 K segélyt engedélyez.

3. A m. kir. Földmívelésügyi Miniszter úr 1917 március 20-án kelt 108, 497. számú

IX. f 2. ü. o. rendeletével a földtani intézeti kiadványokért járó 1000 K régebbi tartozások

átalányát, ennek megfizetését kivételesen elengedi. Mindkét adományért a választmány

köszönetet mond a m. kir. Földmívelésügyi Miniszter úrnak.

4. A Franklin-Társulat beterjeszti a háború óta 100%-kal emelt nyomdaárakat,

amelyek szerint az egységár ívenkint 224 korona, azonban a sok egyéb tétel alapján ívenkint

legalább 350 koronára rúg az elállítási ár.

A választmány a felemelt nyomdai árakat kényszerségbl tudomásul veszi.

5. A Turistaság és Alpinizmus szerkesztsége a Magas Tát ra

-

ról írt háromkötetes kalauzt megvásárlására fölajánlja és a sajtó alatt lev német kiadáe

támogatására bizonyos összeget kér.

A választmány elismerve a bemutatott munka fontosságát, anyagi eszközök hiányá-

ban a munkát pénzzel nem támogathatja.

Egyéb tárgy híján elnök az ülést esti 9 órakor berekeszti.

Jegyezte Papp Károly dr. elstitkár.
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V. Az 1917 május 9-i választmányi ülés.

Elnök: iglói Szontagr Tamás dr., in. kii. udvari tanácsos.

Megjelentek : Lóczy Lajos, Telegdi Rotii Lajos tiszteleti tagok, Emszt kálmán dr.,,

Kadió Ottokár dr., Kormos Tivadar dr., Schafarzik Ferenc dr., íSchréter Zoltán dr.

választmányi tagok, Papp Károly dr. elstitkár, Ballen kuger Róbert dr. másodtitkár,

Ascher Antal pénztáros; továbbá gróf Marenzi Ferenc Károly gyalogsági tábornok

ós Nopcsa Ferenc báró dr., földbirtokos rendes tagok

Elnök a mai ülés jegyzökönyvének hitelesítésére felkéri Emszt Kálmán dr. és

Schréter Zoltán dr\ választmányi tagokat

Elnök üdvözli Lóczy Lajos tiszteleti tagot azon alkalomból, hogy a Balatonfelvidék

geológiai viszonyairól szóló nagy munkáját az Akadémia a 200 aranyból álló nagy jutalmá-

val tüntette ki. Immár a második jutalmat kapta nagynev tiszteleti tagunk a Magyar

Tudományos Akadémiától, minthogy egy évtizeddel ezeltt már a keletázsiai nagy munká-

jáért is a Marcibányi mellékjutalmat nyerte.

Ugyancsak üdvözli báró Nopcsa Ferenc dr. rendes tagot, akit a Magyar Tudományos

Akadémia az idei tavaszon levelez tagjai sorába választott.

Elnök jelenti a választmánynak, hogy a mai ülésre a Hidrológiai Szakosztály ügy-

rendjének tárgyalása alkalmából a választmányba meghívta gróf Marenzi Ferenc Károlt

és báró Nopcsa Ferenc dr. rendes tag urakat, természetesen szavazati jog nélkül. A vá-

lasztmány elnök intézkedését jóváhagyólag tudomásul veszi.

Elstitkár jelenti, hogy örökít tagul jelentkezett

:

1. Mat/ritz Béla dr., egyetemi ny. rk. tanár, a budapesti ásvány-kzettani intézet

igazgatója. Ajánlja az elnökség.

Rendes tagokul jelentkezett

2. Lengyel Zoltán dr., országgylési képvisel Budapesten. Ajánlja Zalányi

Béla dr. r. tag.

3. Szalay-Ujfalussy László dr., m. kir. meteorológiai intézeti adjunktus Buda-

pesten. Ajánlja Papp Károly titkár.

Elnök bemutatja a Magyarhoni Földtani Társulat hidrológiai szakosztályának ügy-

rendjét, amelyet az 1917 április 30-án ülésezett nyolcas bizottság mint tervezetet készített.

A 20 §-ból álló ügyrendet a választmány részletes bírálat alá veszi. Lóczy Lajos az ügyrend

2. és 3. pontját, amely a szakosztály céljáról és feladatáról szól, túlságosan széleskörnek

ítéli, ugyanis szerinte a hidrológiának csak geológiai vonatkozású részeit kellene az ügy-

rendbe felvenni. Schafarzik Ferenc dr. szerint a geológusok csak a Föld kérgében mozgó

vizeket tanulmányozhatják. Nopcsa Ferenc dr. aggályosnak tartja azt, hogy a hidro-

lógiai szakosztály a földtani társulatban alakult, meri az ennek folytán a társulatba belép

mérnökök túlságosan gyakorlati irányba terelhetik át a földtani társulat munkásságát,

már pedig a földtani társulat szerinte tisztán teoretikus irányú társulat kell, hogy legyen,

Marenzi gróf kifejti, hogy azt az eszmét, hogy a hidrológiai szakosztályt a földtani társulat

keretében szervezzék, az a népszerség adta meg, amely a társulatot úgy a szakkörökben,

mint a különböz társadalmi rétegekben övezi. Ha a szakosztály annyira megersödik,

hogy önálló társulattá alakulhat, úgy ez igen örvendetes esemény lesz a hidrológmok szem-

pontjából, de a háború alatt önálló társulat alakítására gondolni sem lehet. Kormos Tivadar

nagy büszkeséggel tekint ama tényre, hogy a magyar hidrológutok a Földtani Tár-

sulat keretében keresik otthonukat, a társulat igaz örömmel látja a hidrológusokat s

mködésüket minden erejével támogatja

Többek hozzászólása után a választmány a 2., 3. és 4. §-okat a következkép álla-

pítja meg

:
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2. §. öélja : a hidrológiának és a geológiával összefügg rokon tudományainak müve-
iébe és terjesztése.

:!. §. E»yik faladata a hidrológiának mint tudománynak az ápolása, másik feladata

padig a tudományos kutatások eredményeit a gyakorlati élei számára megközelíthetvé

tenni.

4. §. A szakosztály eme feladatok teljesítésére folyóiratot indít, eladásokat rendi/

E -/a k munkákat ad ki.»

E aök emez egyhangú szövegezést megállapítva, határozatilag kimondja, hogy a

nyolcas bizottság tervezetének többi pontjait a választmány egyhangúlag elfogadja. Egy-

ben jelenti, hogy elnöki jogkörébl kifolyólag az ügyrend céljából rendkívüli közgylést

fog összehívni.

Elstitkár jelenti, hogy a SzABÓ-alapítvány ügyrendjének 8. §-a szerint a választmány

a Szabó-érem ügyében héttagú bizottságot küld ki, amelynek feladata leendaz 1918 februári

közgylés számára a Síabó-érem kiadására javaslatot tenni. Megbírálandó az 1912 jan. 1-tl

1917 jún. 30-ig megjelent szakirodalom. A választmány a Szabó-érem birottságba Pálfy
Mób dr. misod:-lnök elnöklete alatl a következ tagokat küldi ki: Emszt Kálmán dr.,

Kormos Tivadar dr., Lrenthey Imre dr., Mauritz Béla dr., Timkó Imre és Schréter
Zoltán dr. választmányi tagokat.

MAsodtitkár jelentést tesz a forgótke állásáról, amely 1917 május 9-én a következ
volt :

Bevétel 10,516 K 33 f

Kiadás 6,429 « 44 «

[ Készpénz 4,086 « 89 «

Tagsági díjat fizettek 1917-re 351-en 3510 K-t, a múlt évekre 34-en 339 K-t. Az ör-

.• md ítesen befolyó tagsági díjak ü^yét a választmány tudomásul veszi, s buzgó mködéseért

másodtitkárnak köszönetet mond.

Egyéb tárgy híján elnök az ülést esti 8 órakor berekeszti.

• I igyezte Papp Károly dr. elstitkár.

<) A Magyarhoni Földtani Társulat 1917 június 6-án
tartott rendkívüli közgylésének jegyzkönyve.

Az ülés a m. kir. Föld a ni Intézet üléstermében d. u. 6 órakor kezddik.

E nÖk: Szontagu Tamás dr., m. kii-, udvari tanáoso .

\1 _i I niek: Halaváts Gyula, Rápolthy Lajos é^ dr. Vadász Eleméruc vendégek.

Továbl)á: Asoher Antal, Bbkey Imre Gábor, Böhm Ferenc, Böckii Hugó dr., Emszt

Kálmán dr., Endrey Elemér, báró Eötvös Lóránd dr., Farkass Kálmán, Horusitzky

II m:ik, Jbkblius Ertoh, Kuné Ottokár dr., Koch Antal dr., Kovács Sebestyén

Aladár, Kormos Tivadar dr., Kulcsár Kálmán. Lbidenfbost <!yüla, Lengyel Zol-

tán dr., Lóczy Lajos dr., Marenzi Ferenc Károly gróf, Marzsó Lajos, Maucha Rezs,
Maeczell György, Magyar Gazdaszövetség (képviseli Czettler Jen dr.), Pitter Tivadar.

Réthly Antal, Roller Ben, Telegdi Rotii Lajos, Timkó Imre, Treitz Péter, Scha-

íarzik Ferenc dr., Schréter Zoltán dr., Szalay-Ujfalussy László, Weszelszky (íyula.

Vadász Elemér dr., Vogl Viktor dr., Zalányi Béla, Zsivny Viktor.

Elnök az u'é,t megnyitván, jelenti, hogy Papp Károly dr. elstitkár hivatalos

elfoglaltsága miatt a mai közgylésen nem jelenhetett meg; a jegyzi teendket helyette

Kadió Ottokár dr. választmányi tag fogja vezetni. Jelenti, hogy a Magyar Gazdaszövetség

képviseletében megjelent Czettler Jbx<"> dr., akit üdvözöl. Távolmaradását kimentette

Köveslioethy Radó dr. egyetemi tanár.

_ 27



TÁRSULATI ÜGYEK. 289

A jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Kooh Aktal dr. és Schafarzik Ferenc dr.

urakat.

Elnök felszólítására Kadió dr. felolvassa a Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai

Szakosztályának agyrendjét. Eötvös L. báró gyakorlati szempontból ajánlja, hogy a szak-

osztály választmányának 12 tagja legyen ; határozatképes üléshez legalább 4 tagnak kell

jelen lennie. Ezt a nézetet Schafarzik dr. is osztja. A közgylés az indítványt elfogadja.

Farkass Kálmán a 7. §-nak következ helyesbítését ajánlja: tagok személyesen,

intézmények megbizosítjuk útján szavazhatnak. A közgylés ezt a javítást is elfogadja.

Zalányi dr. megjegyzi, hogy az ügyrendben nincs megállapítva, hogy ki szerkeszti

a folyóiratot. Elnök szerint a kiadandó folyóirat szerkesztésére a választmány ad megbízást.

Ezek után a közgylés az ügyrendet egyhangúlag elfogadja.

Elnök megköszöni az ügyrend jóváhagyását, új szakosztály létesült, mely hasznára

lesz a hazai kultúrának.

Farkass Kálmán megjegyzi, hogy az új szakosztály létesítése Szontagh Tamás dr.

elnök és Papp Károly dr. elstitkár fáradozásainak az eredménye, miért is a közgylés

nevében megköszöni buzgalmukat.

Elnök lendületes beszédben ünnepli néhai nagysúri BöCKH János igazgató

érdemeit, jelenti egyben hogy a tervezett szobor felállítása teljesen elkészült s felszólítja

a jelen- levket, hogy azt megtekintsék.

Ezzel a közgylés esti 7 órakor véget ért.

Jegyezte dr. Kadió Ottokár választmányi tag.

d) A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szak-
osztályának els választó t ülése 1917 június 16-án.

Az ülés a m. kir. Földtani Intézet üléstermében délután %7 órakor kezddik.

Elnök: iglói Szontagh Tamás dr., m. kir. udvari tanácsos.

Megjelentek : Ascher Antal, Ballenegger Róbert, Bartucz Lajos dr., Bekey
Imre Gábor, Bogdánfy Ödön, Braun Gyula dr., Dános Miklós, Emszt Kálmán dr.,

Farkass Kálmán, Földes Lipót, Grosz Lajos, Hoffmann Alajos, Hojnos Rezs, Hollós

András, Horváth Béla, Jekelius Erich dr., Jugovics Lajos dr., Kaas Albert báró,

Kalamaznik Nándor, Kormos Tivadar dr., Kovács Sebestyén Aladár, Kulcsár Kál-

mán dr., Leidenprost Gyula, Lengyel Zoltán dr.. ifjú Lóczy Lajos dr., Löblovitz

Zsigmond, Marenzi Ferenc Károly gróf, Maucha Rezs, Oelhofer Henrik, Papp

KÁROLY dr., PÁLFY MÓR dl., PlTTER TlVADAR. RÉTHLY ANTAL, ROLLER BEN, SCHAPARZIK

Ferenc dr., Schréter Zoltán dr., Szalay-Ujfalussy László dr., Toborfpy Géza dr.,

Vigh Gyula dr., Vogl Viktor dr., Weszelszky Gyula dr.,. Zalányi Béla dr., Zielinszky

Szilárd dr., Zsigmondy Dezs.

Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a szép számban megjelent tagokat ós kijelenti,

hogy mindazok a társulati tagok, akik a mai választó ülésre megjelentek, ezzel a Hidrológ ia í

Szakosztály tagjaivá váltak, s így a mai ülésen már szavazati jogukat gyakorolhatják.

A Hidrológiai Szakosztály eszméje a mai napon már valóságos testéi

öltött, s hogy ez az eszme a Magyarhoni Földtani Társulatban valósult meg, az Marenzi

Ferenc károly gróf cs. ós kir. gyalogsági tábornok úr érdeme, ö volt az, ki a nmlt év

szén a hidrológusok tömörülésének fontosságát felismerte és hangoztatta. Ezért indít-

ványozza, hogy a szakosztály mai els alakuló ülésén köszönetet szavazzon Marenzi gróf

tábornok úrnak.

Az ü'.és egyhangúlag magáévá teszi Elnök úr indítványát, s gróf Marenzi Károly
Ferenc úr sxelenciájának érdemeiért jegyzkönyvi köszönetet mond.
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Elnök felhívja a titkárt, hogy ismeretessé a szakosztály megalakulásának történet ét.

Papp Károly elstitkár a következket jelenti:

«Az 1917 febr. 7-i közgylés kimondotta a Hidrológiai Szakosztály
létesítését olyan hozzátétellel, hogy a szakosztálynak feladatát, mködési körét külön

ügyrendben a Társulat elnöksége a szakosztály tagjaival együtt fogja megállapítani.

1917 febr. 10-én elzetes bizalmas értekezlet volt gróf Marenzi Ferenc Károlt
gyalogsági tábornok úr elnöklete alatt 22 tag részvételével; ez az értekezlet 8-tag\i bizott-

ságot küldött ki, hogy az ügyrendet elkészítse.

Ez az ügyrend készít-bizottság 1917 április hónap 30-án ülésezett Szontagh Tamás

elnöklete alatt, Bogdánpy Ödön, Cholnoky Jen, Farkass Kálmán, Kaas Albert báró,

KÖVESLIGETHY RADÓ, MaRENZI FERENC KÁROLY gróf, PÁLPY MÓR, PAPP KÁROLY és ROLLER

Ben részvételével. Ezen nyolcas bizottság az ügyrend készítése közben kiterjeszkedett

a hidrológiai szakosztály leend munkakörére is, amelyet a következkben összegezhetünk

:

A hidrológia az a tudomány, amely a tengerek, folyamok, folyók, tavak, talajvizek,

források, kutak, artézi kutak és a csapadékok ismeretét foglalja magában. Tárgykörébe a

következ fontosabb fejezetek tartozna k. A vízkör forgása, a leveg nedvessége, s a csapadék.

A talajvíz és a föld árja. A talajvíz áramlása, hmérsékleti viszonyai és higiéniája. A talaj-

vizet feltáró kutak és vízgyjt vágatok, a bányavíz, alagutvíz és karsztvíz. Források ós

ezek különböz formái. Az artézi kutak. A folyóvíz tudományából : a potamológiából fkép
a folyóvíz hordaléka, görgetegek, kavics, homok, iszap keletkezése és továbbszállítása. Az

árvizek oka és hatása. Az álló vizek, tavak, mocsarak, lápok és tzegek tanulmányozása.

A vizek biológiája.

A szóbanforgó hidrológiai szakosztály egyik feladata lesz a hidrológiának, mint-

tudománynak ápolása, a másik feladata pedig az, hogy a tudományos kutatások eredmé-

nyeit a gyakorlati élet számára megközelíthetvé tegye.

Szakosztályunk ügyrendjót az 1917 május 9-én tartott választmányi ülés majd az

1917 június 6-án összehívott rendkívüli közgylés egyhangúlag elfogadván, a mai napon

immár a szakosztály tisztikarának s választmányának megválasztására térhetünk át. A
most megválasztandó tisztikar mandátuma az 1919. évi februári közgylésig érvényes,

amikor t. i. az anyatársulati három éves ciklus véget ér.»

Titkár jelentését az ülés tudomásul veszi.

Elnök ezután felhívja a szakosztály megjelent tagjait, hogy titkos szavazással a

tisztikart és a választmányt válasszák meg. A szavazatszed-bizottság elnökéül Emszt

Kálmán dr.-t, tagjaiul Kormos Tivadar dr.-t és Réthly Antal dr.-t kéri fel.

A szavazás elször a tisztikarra, azután a választmányra történt, mindennem
jelölés nélkül, titkosan.

A szavazás eredménye a következ.

Az elnöki méltóságra : Kovács Sebestyén Aladár 33, Marenzi Ferenc Károly

gróf 11 szavazatot kapott.

A társelnökségre : Kövesligethy Radó dr. 41, Schafarzik Ferenc dr. 33, Kovács

Sebestyén Aladár 9, Báró Eötvös Lóránd dr. 1, Lóczy Lajos dr. 1, Zeelinszky Szilárd

1 szavazatot.

A titkár állásra Bogdánffy Ödön 40, Roller Ben 2 szavazatot.

A választmányi tagságra : báró Eötvös Lóránd dr. 43, id. Lóczy Lajos 41, Zie

linszky Szilárd dr. 41, Farkass Kálmán 40, Kaas Albert báró 40, Prinz Gyula dr. 38,

Trettz Péter 38, Weszelszky Gyula dr. 37, gróf Marenzi Ferenc 36, Réthly Antal :56,

Oelhoper Henrik 33, Lengyel Zoltán 28, Cholnoky Jen dr. 13, Schréter Zoltán dr. 9,

Roller Ben 9. Emszt Kálmán dr. 6, Böckh Hunó dr. 5, Kormos Tivadar dr. 5. Pálfy

Mór dr. 5, Papp Károly dr. 4, ifjú Lóczy Lajos dr. I? szavazatul kapott
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Ezek szerint a választó ülés a Hidrológiai Szakosztály tisztikarát és -választmányát

az 1917—1918. évekre a következkép alakította meg.

Elnök: Kovács Sebestyén Aladár.

Társelnök: Kövesligethy Radó dr., Schafarzik Ferenc dr.

Titkár: Bogdánffy Ödön.

Választmányi tagok: Eötvös Lóránd báró dr., Farkass Kálmán, Kaas Albert

báró, Lengyel Zoltán dr., Lóczy Lajos dr. (idsb), Marenzi Ferenc Károly gróf, Oel-

hofer Henrik, Prinz Gyula dr., Réthly Antal dr. Treitz Péter, Weszelszky Gyula dr.,

Zielinszky Szilárd dr.

Elnök a szavazás eredményét kihirdetvén, üdvözli a Szakosztály tisztikarát és

választmányát.

Majd átadja az elnöki széket Kovács Sebestyén Aladár megyetemi tanárnak,

míg titkár Bogdánffy Ödön mszaki ftanácsost mint a szakosztály titkárát kéri fel, a

további tárgyalás jegyzkönyvének vezetésére.

Kovács Sebestyén Aladár elnök úgy a maga, mint a tisztikar és a választmány

nevében megköszönvén a szakosztálynak a kitüntet bizalmat, amellyel hazánk els hid-

rológiai szakosztályának vezetését reájuk ruházta, az ülést estéli 8 órakor berekeszti.

Jegyezte : Papp Károly dr. elstitkár.

Hitelesítik : Sohréter Zoltán ós Zalányi Béla dr. szakosztályi tagok.
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT HIDROLÓGIAI

SZAKOSZTÁLYÁNAK ÜGYRENDJE.

A szakosztály címe, célja és feladata.

1. §. Címe: «A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztálya.

Budapest, 1917.», ugyanezen feliratú hivatalos pecséttel.

2. §. Célja: A hidrológiának és a geológiával összefügg rokontudományai-

nak mvelése és terjesztése.

3. §. Egyik feladata a hidrológiának, mint tudománynak az ápolása,

másik feladata pedig a tudományos kutatások eredményeit a gyakorlati élet szá-

mára megközelíthetvé tenni.

4. §. A szakosztály eme feladatok teljesítésére folyóiratot indít, eladásokat

rendez, s szakmunkákat ad ki.

V szakosztály tagjai, jogaik s kötelezettségeik.

5. §. A szakosztálynak tagja lehet a Magyarhoni Földtani Társulat minden

tagja, aki belépési szándékát a szakosztály vezetségének bejelenti, s kötelezi

magát évi 5 korona fizetésére. Tag lehet úgy magánszemély, mint bármely intéz-

mény. Az évi tagsági díj egyszersmindenkorra szóló alapítvánnyal is megváltható.

Magánszemély alapítványa legalább 150 kor., hivatalok, intézetek, testületek

alapítványa legalább 300 kor. Ezek az alapítványok a szakosztály alaptkéjéhez

csatolandók.

6. §. Az anyaegyesületnek azon tagjai, kik a szakosztály részére alapítványt

tettek, s így az évi 5 korona tagsági díjat továbbra fizetni nem kötelesek, tagsági

jogukat mindaddig gyakorolhatják, míg az anyaegyesületnek tagjai maradnak.

7. §. A szakosztály tagjai, valamint az alapítványt tev nem szakosztályi

tagok is, megkapják a szakosztály folyóiratát, az üléseken eladásokat tarthatnak,

azokhoz hozzászólhatnak ; azonban indítványozási és szavazási joguk csak a szak-

osztály tagjainak van. A tagok személyesen, az intézmények megbízottjuk utján

szavaznak.

A szakosztály ügyvezetése.

8. §. A szakosztály ügyeit a tisztikar és a választmány intézi. A tisztikar

tagjai : egy elnök, két társelnök, és egy titkár.

9. §. Az elnök irányítja a szakoszt. i Ív ügyeit, képviseli a szakosztályt a

nyilvánosság eltt, a szakosztály pénzügyeire felügyel, ellenrzi a bevételeket,

s utalványozza a kiadásokat a titkártól ellenjegyzett számlára. Az elnök hivatal-

ból az anyaegyesület választmányának tagja.

— 31 —



TÁKsri.\ ii i <;\ BK. 298

10. §. A társelnökök szükség esetén, az elnök felkérésére, t helyettesítik.

11. §. A titkár vezeti a szakosztály adminisztrációját, kezeli a forgótkét,

nyilvántartja a tagok névsorát, a szakosztály mködésérl s vagyoni állásáról a

választmánynak, illetve az évzáró ülésnek évi jelentésben beszámol. A titkárt

hivatalos teendiért a szakosztály évzáró ülése tiszteletdíjban részesítheti.

12. §. A tízenkét (12) tagból álló választmány a szakosztály ügyeit választ-

mányi üléseken intézi, amelyeket az elnök hív össze. A választmány szótöbbség-

gel határoz, még pedig személyi ügyekben mindig titkos szavazással. A határo-

zat csak akkor érvényes, ha a tisztviselkön kívül legalább a választmány 4

tagja jelen van.

18. §. A szakosztály tisztikarát és választmányát a szakosztály tisztújító

évzáró gylésén a jelenlev tagok, illetleg tagsági joggal bíró intézményeknek

hivatalos igazolvánnyal ellátott képviseli, titkos szavazás útján szótöbbséggel

három évre választják., de csakis a tagok sorából. -A tisztújító évzáró ülés az

anyaegyesület tisztújító közgylését megelzi. Idközben történt választások

csakis az anyaegyesületi ciklus közgyléséig érvényesek, úgy hogy a szakosztályi

választás mindenkor az anyaegyesület lejáró trienniumával ér véget.

14. §. A választmányi ülések jegyzkönyveit a titkár jegyzi, 2 választmányi

tag hitelesíti, s az ilyként hitelesített jegyzkönyvet az elnök láttamozva jóvá-

hagyás céljából az anyaegyesület választmányának bemutatja.

Évzárógylés és összes ülés.

15. §. A szakosztály óvenkint évzáró ülést tart, még pedig az anyaegyesület

közgylése eltt. Az elnök rendkívüli összes ülést bármikor összehívhat, de 25 tag

kérelmére 15 nap leforgása alatt köteles azt összehívni.

16. §. Az évzáró és rendkívüli összes ülés hitelesített jegyzkönyve az anya-

egyesület választmánya útján, a közgylés elé terjesztend. A szakosztály évzáró

gylésének és összes ülésének határozatai csak akkor jogersek, ha a Magyarhoni

Földtani Társulat közgylése azokat elfogadja.

A szakosztály vagyona s jövedelmei.

17. §. A szakosztály céljaira tett alapítványok és az évzáró gylés által e

eélra kijelölt összegek alkotják a szakosztály vagyonát, amelyet az anyaegyesület

pénztárosa a szakosztály alaptkéje gyanánt külön kezel. Ezen alaptkének,

illetleg szakosztályi vagyonnak csak a kamatai költhetk el. Az alaptke
kezeléseért az anyaegyesület pénztárosát a szakosztály évrl-évre megállapítandó

tiszteletdíjban részesítheti.

18. §. A szakosztály jövedelmei a következk : az alaptke kamatai, a tag-

sági díjak, elfizetések s a kiadványok eladásából származó bevételek. Azonkívül

állami segélyek, magánosok vagy intézmények adományai, s végül a Magyarhoni

Földtani Társulat évi segélye, amelyet a választmány javaslatára az anyaegyesület

közgylése évrl-évre állapít meg.
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A forgó tke kezelése a szakosztály titkárának a feladata, akit a szakosztály

ezért szintén tiszteletdíjban részesíthet.

A szakosztály választmánya a pénztár megvizsgálására pénztárvizsgáló

bizottságot küld ki, amelyet elfogadás után az anyaegyesület választmánya hagy

jóvá.

A szakosztály feloszlatása.

19. §. A szakosztály feloszlatását az anyaegyesület közgylésén kívül

hz összes szakosztályi tagok többségének hozzájárulásával a szakosztály évzáró

gylése határozhatja el. Ez esetben az évzáró gylésre, illetleg összes ülésre a

meghívók egy hónappal elbb küldendk szét a tárgy különös kiemelésével.

Ha a szavazás eredményre nem vezet, úgy 3 hónap leforgása alatt újabb összes

ülés tartandó, amelyen a megjelent tagok a feloszlás kérdésében szótöbbséggel

döntenek.

Az anyaegyesület felügyelete.

20. §. A Hidrológiai Szakosztály a Magyarhoni Földtani Társulat szakosz-

tálya levén, mködéseért, valamint a Társulat alapszabályainak és a szakosztály

ügyrendjének betartásáért elssorban az anyaegyesület választmányának, másod-

sorban közgylésének felels ; mködésérl az anyaegyesület választmánya útján

a Magyarhoni Földtani Társulat közgylésének évi jelentésben számol be.

Kelt Budapesten, 1917. április hónap 30-án.

1. Bogdánfy Ödön 5. Kövesmgethy Badó dr.

megyetemi ny. rk. tanár, egyetemi oy. r. tanár,

2. Cholnoky Jen dr. 6. Marenzi Ferenc Károly gróf

egyetemi ny. r. tanár, gyalogsági tábornok,

3. Farkass Kálmán 7. Pálfy }1ór dr.

m. kir. miniszteri tanácsos, m. kir. fgeolgus,

4. Kaas Albert báró 8. Boller Ben
földbirtokos,

.
oki. mérnök

a nyolcas bizottság tagjai.
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DIE GEOLOGISCHEN VERHÁLTNISSE DER CSÖEÖGER

ANDES1TGÁNGE.

Von Dt. Ludwig Andreas Hollós diplom. Ingenieur.

— Mif Taf. IV und Fig. 12-18. —

I. Einleitung.

Aus der südöstlich von der Vácer Krünimung der Donau sich aus-

breitenden Ebene ragt plötzlich der meilenlange Andesit-Kücken des Csö-

röger Kigyóhegy emport von welchem sich eine herrliche Aussicht sowohl

auf das Donautal, wie auf das umgebende Hügelland eröffnet. lm Westen

bildet das Alluvium der Donau mit der 110 m hohen Ebene der Insel

Szentendre, im Osten der durchsehnittlich 250 m hohe Kishartyáner Hügel-

zug, zwischen welchem sich kleine Táler von NW nach SE ziehen, und im

Norden der 652 m hohe Triaskalk-Gipfel des Nagyszál den Hintergrund.

Der Csörögpokolvölgyer Hügelzug wurde ursprünglich durch eine tekto-

nische Bruch verursacht, an welcher der ostwestlich streichende

Andesitgang des Kigyóhegy mit erstaunlicher EegelmáBigkeit auf 7% km
Lángé aufgebrochen ist, doch sind die Unebenheiten des umgebenden

Eaumes vornehmlich durch erosive Wirkungen entstanden. Aufierdem ist

auch die Arbeit des Windes an der mit Flugsand verhüllten Donauebene

und dem von NE—SW verlaufenden Tálern zerrissenen Hügelland sehr

schön wahrzunehmen.

Die Wirkungen der Denudation zeigen am bestén die Bergrücken des

Királygerenda, Cseke, Bángor und Csörög, die sich auf 200—800m Meeres-

höhe erheben und sich im groBen und ganzen von NW gegen SE ziehen

und unter welchen die práchtigste geologische Erscheinung der Kigyóhegy,
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mit seinem ana Saume der Ebene scharf emporrágenden Eücken bildet.

Der Andesitzug des Csöröger Kigyóhegy führt auf der Karte von Westen
gegen Osten die Bezeichnungen Pokolvölgy, Kigyóhegy, dann öregbe jíy

und Lajoshegy. Diese Rücken isi fást 7% km láng, aber das hfirtere

Gestein des kaum 10 m máchtigen eruptíven Dykes hat den abradierenden

Wirkungen besser widerstanden als der umgebende lockere Sandstein und
Mérgei, so, daB letztere sich als sanfi verlaufende Hügel an die das Ter-

rain beherrschenden Andesitkaimnr anlehnen. (Fig. 12.)

Der Dyke des Csöröghegy ist fást in seiner ganzen Lángé duich

Steinbrüche aufgeschlossen. Jener Teil der Aufschlüsse, der westlich von
der Vácrátóter Eisenbahn-Haltestelle fálll . ist sehr altén Ursprunges und
das Matériái desselben ist in den Gebáuden der ármlichen Dörfer der Um-

Pig. 12. Der Andesit Dyko des Ösöröger Kigyóhegy.

gebung nicht zu finden. Es ist nicht unmöglich, daB die altén Steinbrücij.

noch aus den Zeiten der Römer stammen, die das Matériái zum Bau der

nach Aquincum führenden LandstraBen benützt habén. Ich glaubf, daB

»>s auch für die Altmtunisforscher keine vergebliche Mühe ware, die Csöröger

Sliinbrüche aufzusuchen, da sie lángs der Sfo'nbrüche cventuell auch

auf Spuren der yorrömisohen Niederlassung geraterj würden.1

Innigen Dank schulde ich dem Herrn Universitáts-Professar D. Kául

von Papp, der mii in meiner Arbeit nicht nur Unterweisungen gégében,

3ondern mich dabei mit Rat und Tat unterstützl hat, sowie elem Herrn

1 Vorliegende Arbeit wurde von der Pbilosbphisi ben Fakultát d. k. Ung. Uui-

versit&t der Wissenscbaften mit dem Preise der Anton Koob'sohen Jnbfledmstiftung

honorif-rt

.
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Universit áts-Professor Dr. Béla Mauritz, der durch seine wohlwollende

Unterstützung meine petrographischen Untcrsuchungen ermöglichte,

ferner deni Herrn Universitáts-Adjunkten Dr. Elemér Vadász, der mir

meine Arbeit durch seinen erfahrenen Eat sehr erleichterte, und dem Herrn

Universitats-Assistenten Dr. Ludwig Jugovics füt seine íreundlichen

Bemühungen.

Das studierte Matériái starnmt fást gánzlich aus meiner éigenen

Sammlung und ist im Besitze des Geologischen Institutes der Universit át;

ich muB jedoch besonders hervorheben, daB mir Herr Hofrat Dr. Thomas
von Szontagh, Vizedirektor der k. ung. Geologischen Reichsanstalt,

das Matériái vom Brunnen der Haraszt-Pu Bta und aus der Gemeinde

Rátót enthaltene Sammlung freundlichst überlassen hat, und dieses von

derzeitig nicht mehr zugánglichen Orten gesammelte Matériái hat mir als

nützliche Ergánzung meiner Untersuchungen gedient. Für die Überlas-

sung dieses im Besitze der kön. ung. Geologischen Beichsanstalt befind-

lichen Materials zum Stúdium erstatte ich ebenfalls an dieser Stelle meinen

Dank.

Ich beginne meine Abhandlung mit der kurzen Beschreibung der

auf das Gebiet sich beziehenden Fachliteratur, übergehe dann auf die

chronologische Charakterisierung der geologischen Bildungen, die Be-r

schreibung der stratigraphischen Verháltnisse und schlieBe meine Unter-

suchungen mit der Darstellung der Ausgestaltung des Gebietes und der

tektonischen Erscheinungen desselben.

II. Literarische Übersicht.

Die ersten Beitráge von dem in Bedé stehenden Gebiete hat Gumó
Stache 1 geliefert. Ihm zufolge nimmt der Gang des Csöröghegy seinen

Ausgang von der südöstlich von der Gemeinde Szilágy fallenden und auf

der östlichen Seite des Szilágyer Tales sich erhebenden Kuppe des Várhegy

wáhrend der parallel mit diesem streichende Gang des Csekehegy den

nordöstlich von Szilágy gelegenen Aufbruch des Malotaheoy mit der Masse

der Cserhát verbindet, derén südlichste Abzweigung sie darstellen und

auf derén südwest —nordöstlich streichenden Gangzug fást senkrecht hin-

ziehen. Diese Gánge reichen in jenes tertiáre Hügelland hinein, welches nach

Stache zwischen dem Basáit (Cserhát) und dem westlich von diesem gele-

genen Traehitgebiet (Nagymaros—Szobb) gelegen ist und fást rein

marínén Ursprunges ist und aus Sedimenten des Neogenmeeres besteht,

die in eine altere Etage als der Badener Tegel und Leithakalk gehören.

1 G. Stache: Die geolog. Verháltnisse der Umgebungen von Waitzcn in Ungarn.

•labrbucb der k. k. Geol. Eleichsanstalt, Jahrg. 1866, 16. B<\. III. Heft.

Földtani Közlöny. XLVJI. köt. 1917. 20
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Diese Tertiárbildungen teilt Stache in zwei Horizonté ein. Den
tieferen, der vornehmlich aus dunklen Ton- und harten Sandsteinbánken

besteht, identifiziert er mit den Horner Schichten des Wiener

Beckens, wahrend er den oberen lichtgelben oder grauen, hárteren oder

feineren Sand auf Grund der darin vorkommenden Versteinerungén A n ó-

miasand nenni

.

Trotz der grófién Ausdehnung der ersteren Bildungen treten diesel-

ben kaum an ein oder zwei tiefer gelegenen Stellen an die Oberfláche, wah-

rend die letzteren auf dem ganzen Gebiete sozusagen vorherrschen und

auch südwestlich von Vác, ira Sattel des Ivigyóhegy noch anzutreffen sind.

Nach Stache beschreibi Franz Schafarzik das Gebiet in seinem,

in zwei verschiedenen Zeitperioden erschienenen Werke.1

Das erste Werk bescháftigt sich nur mit dem Eruptivgestein und er

bezeichnet dasselbe als Auorthitaugit-Trachit, der mit seinem akzidentellen

Olivingehalt als Übergang zu den wirklicben Basalten dient , wahrend

er in dem zweiten Werke auch die geologische Ausgestaltung des Gebietes

behandelt und die, die Hügel bildenden Sandsteine des Ganges auf Grund

der in dem, von Westen ausgehend, zweiten Steinbruche vorgefundenen

Petrefakten: uTuritella Geinitzi Speyer, Corbula carinata Dujardin. Car-

dium cmgulatum Goldfuss. Cardium comatulum Bronn, Cardium Ttaulmi

Hébert, Léda gracilis Deshayes, Pectunculus pilosus Linné (kleine Form)

und Ostrea cyathula Lamarck» in die aquitanische Etage einreiht.

In demselben Werke bestimmte er das Gestein des Csekehegy als

hialopilitisch, mikroaugitischen Augit —Hypersten—Andesit, wahrend er

jenes des Ganges des Csöröghegy als hialopilitisch, augit -mikrolitischen

Augit-Andesit bestimmte.

Auf Grund dieser Beobachtungen reiht Schafarzik in dem erláu-

ternden Text zu seiner Karte über «die Gegend von Budapest und Szent-

Endre» den bráunlichen Sandstein des Csöröghegy in das obere Oligozan

ein und identifiziert ihn mit den óberoligozánen Ablagerungen von Török-

bálint. Auf der Karte bezeichnet er dementsprechend das ganze Gebiei

als Oberoligoziin.

AuBer den angegebenen Werken finden sich keine direkt auf das

Gebiet bezügliche neuere literarische Beitráge, doch müssen hier die Werke

von Karl Hofmann, Anton Koch, Hugó von Böckh, Július Halaváts

und Emerich LöRENTHEYerwáhnl werden, da durch den engen Zusamiuen-

hang der in denselben enthaltenen Daten mii unserem Gebiete und die

1 Franz Scjiafauzik: «Dir eruptiven Gesteine der aüdwestlichen Ausl&ufer dea

Caerhátgebietes.* (Földtani Közlöny 1880. p. ;*77.)

«Dio Pyroxcn Andesite des Cserhát*. (Jahrbuch der kgl. u. Geol. Anstalt,IX. Bánd.

L890 95.)
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Áhnlichkeit der Bildungen eine sehr gute Unterweisung zur Bestimmung

der Schichten und derén Ausdehnung geboten ist. Diese Werke sind die

folgenden

:

1. Karl HoFMANN:«Die geologisehen Veiháltnisse des Ofen Kovácsiéi

Gebirgesj) (Jahrb. der k. u. Geol: Beichsanstalt, 1872, I. Bd.)

2. Anton Koch: Geologische Beschieibung des Sct.-Andiá Visegrá-

derund des Piliser Gebirge. (Jahrb. d. k. u. Geol. Beichsanstalt, 1872, I. Bd.)

«A dunai trachytcsoport jobbparti részének földtani leírása .» (Ung.

Akademie der Wissenschaften, 1877.)

3.HugoBöckh: «Die geologisehen Veiháltnisse der Umgebuug von

Nagymaros. (Jahrb. d. k. u. Geol. Beichsanstalt, 1899, XIII. Bd. I. Heft.)

4. Gyula v. Halaváts: «Die neogenen Sedimente der Unigebung

von Budapest. (Jahrb. d. k. u. Geol. B.-A. 1908-1911. XVII. Bd.)

5. Emerich Ló'renthey: «t)ber das Altér des Schottevs am Sashalom

bei Bákosszentmihály.» (Földtani Közlöny, 1904, XXXIV. Bd.)

«Neuere Beitráge zur Stratigiaphie der Tertiöi bildungen ni der

Umgebung von Budapest.» (Math. und Naturwissenschaftliche Berichte in

üngarn. Bd. XXVIL 1909).

Dies sind jené Beitráge, von welchen ich bei der Begehung unseres

Gebietes ausgegangen bin und übergehe ich nun zur Beschreibung der von

mir vorgefundenen Bildungen in der Beihenfolge der Ablagerung derselben.

III. Stratigraphie der Gegend von Váchartyán.

A) Oberoligozáner lockerer Sand.

1. Etage der Pectunculus óbovatus Lamk.

Die álteste Bildung des in Kede stehenden Gebietes ist ein lockerer,

schotteriger, gelber oder vielmehr gelblichbrauner Sand, der sich am süd-

lichen FuBe des Csöröger «Öreghegy» lángs der an der Váckishartyán— Vácer

Landstrafie geöffneten Materialgráben der Eisenbahn vom Csöröger Hotter

bis nahezu an die Station Vácrátót verfolgen láBt.

Die Bildung ist stellenweise sehr reich an Petrefakten, unter welchen

zuineist verwitterte Fragniente háufig sind, doch finden sich auch viele

gui erhaltene Exemplare. Von dem gesammelten Matériái können folgende

Formen erwáhnt werden : Ostrea sp., Mytilus sp.. Pectunculus óbovatus Lam.>

Pniunculus pilosus L., Corbula carinata Duj., Turitdla Geinitzi Spey.,

Turitclla Beyrichi Hofm., Cerithium margaritaceum Brocc, Cerithium

plicatum Brug., VolutüitJws ( Athleta) rarispma Lam., Surcula reguláris

De Kon.
20*
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Behufs des Vergleiches der angeführten Fauna sei hier eine Tabelle

(Seite 301) beigefügt,

Wie aus der Zusammenstellung hervorgeht, sind die Pectunculus

obovatus Lam., Turitella Gemitzi Spey., Turitella Beyrichi'HoFM. und Surcula

reguláris De Kon typische Oligozánarten, obwohl die Turitella Geinitzi Sp.

auch im Miozán von Deutschland vorkommt. Die Arten Gerithium manja-

ritaceum und plicatum sind im mittleren und oberen Oligozán, zugleich

aber auch im unteren Miozán des Wiener Beckens sehr bekannte Petrefaklcn

und die Pectunculus pilosus L. und Gorbula carinata Duj. kommen ziemlich

háufig im oberen Oligozán vor, obgleich sie mehr auf das Miozán hinweisen.

öleichfalls eine Miozánform ist Volutilithes (Athleta) rarispina Lam., die

indessen K. Koth von Telegd1 auch aus der Fauna des Helembaer oberen

Oligozáns beschrieben hat.

Diese Bildung, der gelblichbraune schotterige Sand, ist mit den von

Koch boschriebenen, Pectunculus obovatus enthaltenden sandigen Schichten

von Szentendre und dem áhnliche Petrefakten enthaltenden Törökbálinter

Sand sowohl petrographisch als faunistisch identisch, mit welchen sie zu-

>ammen alsó bestimmt zum oberen Oligozán, und zwar in die von dem

Wiener Geologen Theodor Fuchs2 Kattiaer Etage benannte Stufe gehört.

Schotterige Sandschichten mit Pectunculus obovatus hat Dr. Hugó

von Böckh auch bei Nógrádverce nahe der Donau und Emerich L-
BENTHEYin Kisszentmihály gefunden. Diese können mit unseren Schichten

identifiziert werden, obgleich sie mit Ausnahme der Arten Pectunculus

obovatus Lam., Gerithium margaritaceum Brocc. und - - hinsichtlich der

von LRENTHEYmitgeteilten Fauna — noch Gorbula carinata Duj; — bzw.

der Verceer Fauna betreffend — Gerithium plicatum Brug., andere ge-

meinschaftliche Petrefakten nicht enthalten.

Diese obere Oligozánlnldung nimmt den tiefsten Teil des Gebici^s

ein und ist nur dórt aufgeschlossen, wo oberhalb derselben die etwa 1 —IV2 ra

máchtige Humusschichte behufs Aufschüttung der Halni abgetragen wurdc.

Zwischen den beiden Wirtsháusern, im nördlichen Graben der elektii-

schen Eisenbahn, können die aufgeführten Petrefakten zu Tausenden aus

dem glimmerigen gélben Sand aufgelesen werden, so dafí der von mir ent-

deckte Fundort eine der reichsten oligozánenSammelstátten der Budapester

Gtegend bildet.

1 K. Roth : ((Eine oberoligozftne Fauna aus Ungarnjt (Geologica Hangarica I. Bd

I. Heft. 76 Page.)

Schafarzik—Szontagh: «Az aquitan emelet elfordulása Szobb vidékén.* (Földt.

Közlöny. XII. Bd. 114 Page. 1882.)

2 Fuchs: TiTtiárfossilien aus den kohlenführenden Miozanablagrongen der (Jmge-

bung von Krapina und Radoboj und übtr die Stellung der BOgenannten tAquitanisohen

8tufe.i (Jahrb. der kgl. ung. Geolog. Anstalt. X Bd. Pag. 161. 1892-94.)
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B) (Jntermediterraner Sand, Schotter, Sandstein und Mérgei.

2. Anomia ephippium L. enthaltender Sand.

Nördlich vom oberoligozánen AufschluB, bei der CBÖröger Bahn-

station, gelangt maii auf ein Gebiet aus lockerem Sand, welches von den

Weingárten des Csöröger öreghegy bedeckt ist und wo der vom Scheitel

des Berges hinabrollende Schotter bei der Bodenbearbeitung stellenweise

in groBen Haufen auf die Ackerwege heraustritt.

In dem feinen Sand, der auf der béreit s beschriebenen Oligozánbildung

lágert, koinmen auf der nórdlichen Seite des «Öreghegy» Überreste von

Anomia ephippium L. var. svlcata Poli, Anomia ephippium L. var. ruguloso-

striata Brocc., Ostrea edidis L. var. lamellosa Brocc, Ostrea (Cubitostrea)

frondosa De Serr vor und treten die Anomien in solcher groBer Menge auf,

daB wir diesen Sand schon auf Grund dieser Petrefakten in den untersten

Horizont desunteren Mediterrans,zuden sogenannten Anomiasandschichten

einreihen müssen.

3. Untermediterraner g r o b e r Schotter.

Der Schotter, der am Scheitel des «Öreghegy» ein durch ein kalkiges

Bindemittel zementiertes Láger bildet, besteht aus kleineren und gröBeren,

nuB-undfaustgroBen zuweilen auch 10—12 cm GröBe überschreitenden, ab-

gerundeten Gesteinsstücken. Diese Gesteinsstücke stammen teils aus dem

Matériái der in der Náhe befindlichen Triaskalkschollen, teils von solchem

dunkelgrauen Kalkstein und kristallinischen Gesteinen, die in der Peripherie

des Gebietes heute nicht einmal zu finden und zweifellos álter sind als

das Gestein unserer Gánge. Dieser Schotter, von welchem gröBere

Stücke auch noch oberhalb Váchartyán, auf der Berglehne verstreut zu

finden sind, ist auf Grund seiner Lagerung jünger als der Anomiasand

(Profil in Fig. 13) und kann rücksichtlich seines Materials und seines Typus

bestimmt mit den untermediterranen Schottern der Budapester Umgebung

identifiziert werden.

Nebst dem Anomiensand und dem groben Schotter sind noch zwei

Schichten des Untermediterrans auf unserem Gebiete anzutreffen : lockerer,

stellenweise hárterer Sandstein und sandiger Mérgei, derén wechselseitiges

Verháltnis am bestén in dem lángs des Csöröghegyer Andesitganges befind-

lichen Steinbruch studiert werden kann.

Die schönsten Aufschlüsse befinden sich am westlichen, gegen Vác

Imi fallenden Ende des Ganges, auf dem sogenannten «Pokolvölgyi>-Gipfel.

Hier sind in der untersten Partié des Aufschlusses harte, graue Sandstein-

banke zu sehen, über welchen blaugrauer, vom Kontakt mit dem Gangé

• in wenig versengter sandiger Mérgei lágert.
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4. Ostrea digitalina Dub. enthaltender Sandstein.

An Petrefakten ist der Sandstein wohl nicht reich und die wenigen,

die darin vorkommen, sind so schlecht erhalten und derart abgeschliffen,

daB derén Bestimmung sehr schwierig ist. In dem Steinbruche am Pokol-

völgy- Gipfel kommen Ostrea^., Arca^., Pectunculus (Aximea) cfr. Fichieli

Desh. und Fischzáhne vor.

Der Sandstein ist anderswo nicht unmittelbar lángs der Gánge auf-

geschlossen: man findet aber Stücke desselben arn FuBe des Basahegy,

auf dem Bángor- und Pereshegy und bei der Sóstópuszta, an der vora Öreg-

hegy hinabführenden StraBe; in einem sehr langen Streifen tritt er ferner

auf dem südlichen Abhange des Csekehegy an die Oberfláche, an der in dem
tiefen Einschnitt hinziehenden, zur Kapelle führenden StraBe, wo er fást

bis an das, den westlichen Teil unseres Gebietes begrenzende Csörögwasser

verfolgt werden kann. Besonders zu erwáhnen wáren die sich hinter dem
Gangzuge des Csekehegy hinziehenden, auf der Südseite des Királygerenda

-

hegy befindlichen guten und instruktiven Aufschlüsse. Nicht alléin deshalb,

weil die Aufschlüsse vom Gesichtspunkte der bestimmten Feststellung des

Einfallens unzweifelhafte Daten bieten, sondern auch deshalb, weil

die Wechsellagerung dor sandigen Schichten mit dem Mérgei sehr gut zu

beobachten ist. Die aufgeschlossenen Sand-, Sandstein- und Mergelschichten

fallen, ebenso wie im Steinbruch am Pokolvölgy-Gipfel, nach 3h unter

10° ein.

In dem rücksichtlich der Neigungsverháltnisse der Schichten bestén

Aufschlüsse des niedrigeren westlichen Endes jenes Bergrückens lágert

zu unterst stark sandiger Mérgei, hierauf folgt feiner Sand, dann abermals

sandiger Mérgei, feiner Sand mit Sandsteinstücken, starksandiger Mérgei

und feiner Sand. Petrefakten in diesem Aufschlüsse zu sammeln ist mii

nicht gelungen. Oberhalb des Aufschlusses liegen indessen auf dem Berg-

abhange in groBer Menge Fragmente von Ostrea digitalina Dub. und Ceri-

thium umher. Stache erwahnt von diesem Orte ébenfa lls nur die Fragmente

von Ostrea cyathula Lam., Cerithium plicatum Brng. und Cerithium marga-

ritaceum Brocc.

Endlich findet sich am westlichen Ende des nördlich von der Gemeinde

Duka gelegenen Anna hegy ein máchtig aufgeschlossener lockerer,

grauer Sand mit hárteren Sandsteinbanken, derén Einfallen mit dem oben

erwáhnten völlig übereinstimmt. Der Sand enthált ungeheuere Mengen von

Eisenkonkretionen und auch die harten Bánké zeigen starke rostige Fár-

bung. Dieser Sand ist abweichend von den bisher erwáhnten Sandbildungen

auBerordentlich reich an Petrefakten. Leider sind letztere sehr schlecht

erhalten, so daB unverséhrte Exemplare kaum gesammelt werden können.

Die hier gesammelte Fauna besteht aus folgenden Formen : IÁma cfr.
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(Mantellum) hicuns Gmei,.. Pecten cfr. arcnatus Brocc, Anomia-Yu m b r i o s,

Pectuncvlus sp., Venus (Chione) mvttüamella Lam., Corbula gibba Olivi,

DentáHum (Antalé) vitreym Schröt., Ficiila sp.

5. S c h 1 i e r-M e r g e 1 mit Pf lanz e n a b d r ü c k e n und
Foraminifere n.

Der Mérgei, welcher in den Csöröger Gangaufschlüssen über dein

Sandstein lágert, auf dem Királygerendahegy aber mit dem Sand und den

Sandsteinschichten wechsellagert, ist in unserem Annahegyer Aufschlusse

nicht zu beobachten. Dagegen ist der Sandstein unmittelbar lángs der Gánge

nur in dem Steinbruch am Gipfel des Pokolvölgy aufgeschlossen, wo

bláulichgrauer Mérgei ohne jeden Übergang über demselben lágert. Dieser

Mérgei, der in den, in der ganzím Lángé des Ganges sich hinziehenden Auf-

schlüssen überall anzutreffen ist, ist dórt, wo er über dem Sandstein in

einer zirka 20 cm máchtigen Schicht lágert, sehr reich an Blattabdrücken.

Von diesen Blattabdrücken kann ich durch die Gefálligkeit des Herrn

Universitatsprofessors Dr. J. Tuzson die Typen Cinnamonum und Carpus

verus, sowie die an den Typus Castanea Kubinyi Kováts erinnernden,

jedoch etwas schmaleren, einigermaBen auch dem eozánen immergrünen

Quercus áhnliche Formen anführen. AuBerdem kommen in dem schiefrigen

Mérgei Nadelblátter in groBer Anzahl vor. In diesem Pflanzenabdrücke

enthaltenden Mérgei finden sich auch ziemlich gut erhaltene Exemplare

von Cardium sp., Dosmia sp., Circe (Gouldia) mvnima Montg., Callistota'pes

vetvlus Bast. und Teliina planata L. var. lamellosa D. C. G.

Weiter óstlich, bei Szurdok, kommen in demselben harten Mérgei

noch Nodosaria affmis d'Obb. (zirka 10 cm lange Exemplare), Plegiocidaris

Peroni Cott. (Stachel) und Echinodermata Spuren (Fam. Spatangidae) vor.

Aus den verwitterteren geschlámmten Rückstánden des Mergels ist die

untén aufgeführte Foraminiferen-Fauna herausgekommen.

AuBer den bisher Aufgezáhlten stand mir durch die Gefálligkeit

des Herrn Geologen Dr. Zoltán Schréter noch ein namhafter Fund zur

Verfügung. Beim Bau des Parkes des Vigyázó- Gartens hat námlich der

Herr Vizedirektor der k. u. Geolog. Reichsanstalt Dr. Thomas vonSzontagh

zirka 3 km vom Csöröger Gangé eine reiche Fauna gesammelt, die aus dem

pi-trographisch völlig identischen Mérgei kommt und in welchem folgende

Arten erkennbar waren : Teliina 'planatah. var. lamellosa D. C. G., Xenophora

(Tugurium) cfr. postextensum Sacc, Cassidaria echmophora Lam., Vagvnella

(Jppressa Daud., Nautilus (Aturia? sp.).

Lángs der von Vácrátót nach Vácduka führenden StraBe, wo der

Gang auf einige Méter Lángé unterbrochen ist, ist der Mérgei auch in lockere-

rer, verwitterterer Beschaffenheit aufgeschlossen. An diesem Orte habé ich
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iu dem geschlámmten Rückstand des stark sandigen grauen Mergels eme

sehr reiche Foraminiferen-Fauna gefunden, die folgende Arten enthálf :

Haplophraymium (IÁtuola) nonioninoides Beüss.

Lagena glóbosa Montg.

« sulcata ü'Okh.

Nodosaria affinis d'Orb.

« bacillum d'Orb.

« scalaris Batsh sp.

Dentalina pólyphragma d'Orb.

« elegáns d'Orb.

« consóbrma d'Orb.

« approximata Beüss.

« pauperata d'Orb.

« Verneuüli d'Orb.

Pólymorphma communis d'Orb.

Gristellaria arcuata d'Orb.

« orbicularis d'Orb. sp.

« rotulata Lam. sp.

« cultrata Montf. sp.

Textularia trochus d'Orb.

« carinata d'Orb.

Gaudryina pupoides d'Orb.

Biyenerina capreolus d'Orb. sp.

Bidimina pupoides d'Orb.

Uviyerina pyymoea d'Orb.

« tenuistriata d'Orb.

Globigerina mflata d'Orb.

Truncatulina imgeriana d'Orb.

« Haidvnyerii d'Orb.

Botalia Soldanii d'Orb.

Pvlvmidma Schreibersii d'Orb.

« Partsch inna d'Orb.

AuBer diesen Foraniiniferen fanden sich in dem geschlámmten Matériái

noch mikrosko pische Echinodermen-Stacheln, Schalen von Ostracoden und

Fisch-Otoliten.

Ungefáhr 500 m südöstlich von der erwáhinten StraBe befindet sich

íiiji FuBe des Csörögberges der Brunnen der Harasztéi Puszta, bei desscn

Abteufung man unter dem LöB auf denselben sandigen Mérgei geraten ist,

den man auch in den Aufschlüssen lángs des Ganges überall antrifft. Ich

habé ein Stück von diesem Mérgei untersucht und fand sich in dessen ge-

schlámmten Bückstánden folgende sehr gut erhaltene Fauna:
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Haptophragmium nonionmoides IIkuss.

Cornuspirit mvolvens Reuss.

Quinqiwlocul ina s p.

Nodosaria affmis d'Orb.

Dentálma pawperato d'Orb.

« elegáns d'Orb.

Polymorphina communis d'Orb.

« oblonga d'Orb.

Cristellaria cultrata Montf. sp.

Gaudryma svbrótundata Schweiger.

Bigenerina capreolus d'Orb.

Bolivina yunctata d'Orb.

Uvigerina pygmoea d'Orb.

Rotalin Sóldanii d'Orb.

AuBer den bestimmten Arten finden sich noch Rotalien, Pulvinulinen,

Truncatulinen, mikroskopische Echinus-Stacheln, Ostrakodenschalen und

Fisch-Otoliten.

Dieselbe Fauna enthielt im ganzen genommen auch der Schlümm-

rückstand des stark sandigen Mergels aus dem, auf dem südlichen Abhange

des Ó-Bángorhegy gefundenen Aufschluss und aus dem tiefen WasserriB

des Királygerendahegy, mit dem Unterschiede, daB wáhrend in der oben

detaillierten Fauna vornehmlich die Nodosarien, Dentalinen, Cristellarien,

Textularien, Rotalien, Pulvinulinen und Truncatulinen vorherrschend sind,

in den letztgenannten Aufschlüssen die Nodosarien und Dentalinen seltener

sind und an derén Stelle die Uvigerinen t réten.

Zur leichteren Übersicht über die beschriebenen Bildungen mag einQuer-

proiil dienen, welches von der Csöröger Bahnstation nach NE— dem Einfallen

der Schichten entsprechend — über den Pokolvölgy- Gipfel gelegt ist. (Fig. 13.)

Über den oberoligozánen, Pectunculus obovatus Lam. enthaltenden

gelblichen Sand (1) folgt grauer, feinkörniger Anomiensand (2), hierauf

grober Schotter (3), auf welchem stellenweise mit Sandsteinbánken (4),

dann mit Mergelschichten (5) wechsellagernd feinerer Schotter liegt. Auf

Grund der Daten in dem oben zitierten Werke von Emerich Lrenthey,

kann festgestellt werden, daB die petrographischt; Entwicklung unserer

Bildungen vollkommen identisch mit den in der unmittelbaren Umgebung

von Budapest vorkommenden, insbesondere aber mit den am nördlichen

Ende von Budafok, am Sashegy so vorzüglich aufgeschlossenen unter-

mediterranen Schichten. Aus der aufgeführten Makrofauna, wenn wir diese

behufs leichteren Vergleiches in einer Tabelle (Seite 308) zusammenfassen,

geht hervor, daB es in derselben solche Arten, die sich nur auf das Oligozán

beschránken, nicht eine einzige gibt.
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Vergleichende Tabelle der Csöröger Untermediterráner Fauna.

Bezeichnung der Arten
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Unter den auch im Oligozán vorkommenden vier Arten lebt die

Üorbula gihba Olivi auch heute noch; die verschiedenen Variétáten der

Pecten arcuatus Brocc. sind sámtlich jünger als oligozán, die vom Király-

gerendahegy stammenden Gerithium plicatum Brng. und Gerithium mar-

Ifaritaceum Broco. sind zwar solche Arten, die schon auch im mittleren

Oligozán vorkommen, jedoch aus dem Miozán des Wiener Beckens, Nord-

deutschland und selbst Italiens nicht fehlen, wáhrend die mit ihnen zu-

sammen vorkommende Ostrea digitalina Dub aus dem Oligozán gánzlich

unbekannt ist und in sámtlichen Bildungen der Umgebung (Verce, Göd,

Budafok, Bákospalota) schon im Untermediterran vorkommt. Diese

Schichten müssen daher in das Untermediterran eingereiht werden, umso

mehr, da ihre Fauna mit der vorzüglich beschriebenen untermediterranen

Fauna 1 des Wiener Beckens 2 völlig übereinstimmt und auch mit der von

Lörenthey beschriebenen Budafoker Fauna Áhnlichkeiten aufweist.

Der Typus der Foraminiferen-Fauna entspricht vollkommen der

Seichtmeer-Facies des Gesteins und weist beim ersten Anblick auf das

Obermediterran hin. Doch fehlen die in der obermediterranen Uferzone

háufigen Amphisteginen, Heterosteginen und P o 1 y s t o-

m ellen gánzlich, welchér Umstand seine Erklárung nicht nur in der

abweichenden Facies des Sedimentes findet, sondern zweifellos auf den

Altersunterschied hinweist.3 Sogibt in dem, am náchsten befindlichen, von

Rákospalota beschriebenen mittelmiozánen blaugrauen Mérgei identischer

Facies mit seiner Foraminiferen-Fauna nur die Gegenwart der Polymor-

phinen einigermaen tjbereinstimmung, dagegen fehlen die in demselben

Gestein vorherrschenden Polystomellen und Nonioninen durchaus. Unsere

Fauna weicht alsó von den in unserem Vaterlande sehr allgemeinen Ober-

mediterranen Foraminiferen-Faunen ab. Foraminiferen aus den unter-

mediterranen Schichten der umliegenden Gebiete kennen wir bisher nui1

sehr wenige, was vielmehr dem Mangel an diesbezüglichen Untersuchun-

gen, als der Sterilitát der Schichten an Foraminiferen zuzuschreiben ist.

Hierauf weist wenigstens der Umstand hin, daB der am NW-lichen Ende

des Budafoker Sashegy aufgeschlossene (über dem Schotter und Sand gelíi-

gerte) stark sandige Mérgei in dem Schlámnirückstand des eingesammelten

Ma.terials einereiche Mikrofauna geliefert hat, inwelcher unter vielen ande-

ren Textidaria Mayeriana, D'Orb., Anomalina austriaca D'Orb., schlecht-

1 M. Hoeenes: Dk- fossilen MollUsken der Tertiárbeckens von Wien. (Abh. d. k. k.

Greol. Reichsanst. Wien, 1856—70.) F. Sohaffee: «Das Miozán von Eggenburg.D (Abh.

der k. k. geol. Reichsanst. Bd. XXII. 1910.)

2 R. Hoernes: Bau und Bild der Ebenen Österreichs.

3 Franzknaü : «Ein neues Vorkommen mitteleozáner Schichten in der Umgebung

von Budapest in, Rákospalota.)) (Földtani Közlöny. Bd. XL. Page 253. Jahrg. 1910.)
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erhaltene Arten von Polymorplivna , Spongie n-N a d e In und mi-

kroskopische Stacheln von Echinodermen erkennbar waren.

Leider sind die Formen sehr klein, überkristallisiert, und derén

Schalen stark abgeschliffen. Die reiche Foraminiferen-Fauna • der Hidal-

niáser Schichten1 im Siebenbürgischen Becken, die in ihrer Zusarnmen-

setzung mit jener hier erwahnten übereinstimmt, stellt den Platz unserer

Pig. L6. Andesitgang im Pokolvölgyer Steinbruch.

Schichten in den obersten Teil des Untermediterrans, den auch die Hid-

almáser Schichten einnehmen.

Über unseren mediterránén Schichten li'^r ' teils diluvialer Löfi, teils

alluvialer Flugsand. Das Obermediterran and die Sedimente der folgenden

Perioden bis zum Diluvium fehlen in unserem Gebiete, woraus man, mit

Berücksicbtigung des geologischen Aufbanes der benachbart'en Gebiete,

schliefien darf, dafi unser Gebiet damals ein Kontinenl gewesen ist.

1 A. Koch ; «Dic Terti&rbildungen des Beckens der Siebenbürgischen Landesthcile.*

II. Neogeh. (HerausgegebeD von der kgl. ung. Gcolog. Gesellscbaft. 1900.)
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Auf Grund des oben Gesagten bestehen die auf den oberoligo-
z á n e n S a n d (1) folgenden, in das Un te r mediterrán einge-:

reihten Bildungen aus folgenden Gliedern : zu unterst S a n d , der mit

dem Anomiensand identifiziert werden kann (2) ; hierauf folgt g r o b e r

Schotter (3), der mit den Budafoker untermediterranen Scbottern

übereinstimmt ; über dem Schotter schlieBen neuerdings Sand und
etwas schotteriger Sandstein (4), sodann sandiger
Mérgei (5) die Schichtenserie ab, wobei diese Mérgei viele Beziehungen

mit dem S c h 1 i e r-M e r g e 1 zeigen und dementsprechend als Grenz-

schichten des unteren und oberen Mediterrán angesehen werden können.

C) Andesite.

Die ursprünglich nach NE einfallenden untermediterranen Bildungen

sind von einem nahezu E— W-lich streichenden Gang von jenem Ausbruch-

gestein durchbrochen, welches den bereits erwáhnten scharfen Kamm

Sandstein

Alluvium
Untermediterran

Fig. 16. Profil über den groJJen Pokolvölgyer Steinbruch.

(In dem uralten Steinbruche befindet sich an der Stelle des abgebauten Andesites eiue 10 111

breite und 10 ra tiefe Höhlung, die sich dem Bergrücken entlang als riesige Furche hinziekt.)

bildet. Lángs des Aufbruches sind die Sedimente etwas erhoben, wie dies

Fig. 15 nach einer Photographie zeigt.

Die lockeren Sedimente habén jedoch dem Druck leicht nachgegeben

und blieben als dünne Decke oberhalb des ausgebrochenen und festgewor-

denen Magma zurück. Demzufolge ist das zustande gekommene Eruptiv-

gestein erst dann an die Oberfláche gelangt, als die Erosion die im übrigen

dünne Decke entfernt hatte.

Die Erosion hat oigentlich nur den Csöröghegyer Gang vollstandig

an die Ob-rfláchc gebracht; vom Csekehegyer Gang gibt es nui' schlechte
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Aufschlusse, aber den Schutt des Eruptivgesteins fcrifft man auch auf dein

Óbángorhegy in solcher Menge an, dafi man in (lessen Rückén ebenfalls

den Andesitgang voraussetzen muB, obgleich er nicht an die Oberflache

gelangt ist.

Die Gesteine der Csöröghegyer and Csekehegyer Gahge zeigen schon

beim bloBen Ansehen wesentliche Unterschiede. Die frischen Stücke des

Csöröghegyer Gesteins sind dunkelgrüngrau und zeigen hantig Spuren

der Verwitterung, wáhrend das Csekehegyer Gestein sozusagen pechschwarz,

frisch und auBerordentlich zahe ist. Beidé Gesteine sind hipokristalbniseh-

porphyrischer Struktur und zwar zeigt die Struktur eine hialopilitische

Variation derselben, doch weichen sie den áuBeren Formen entsprechend

in ihren Gemengteilen und in derén Ausbildung wesentlich von einander ab.

6. Der Csöröghegyer A u g i t-A n d e s i t.

Die Grundmasse des Csöröghegy-Gesteines besteht aus Glas, kleinen

Feldspatlamellchen, Augit- und Magnetitkörnchen. In dieser Grund-

masse isi wenig gröBerer Feldspat und noch weniger Augit porphyrisch

ausgeschieden, auBerdem findet man auch grüne chloritische Aggregáté

in derselben, die aus der Verwitterung des Augifs entstanden sind.

Sowoh] lici dem Feldspal der Grundmasse, als auch bei dem porphy-

risch ausgeschiedenen Feldspat verrát die Zwillingsreifung (Albit-Zwillings-

gesetz) sofrt, daB man es hier mit Plagioklas zu tun hat ; seine Strahlen-

brechung jedoch, die bedeutend stárker als jené des Kanadabalsams ist,

weist auf die mehr Ga enthaltenden, basischeren Feldspáte hin. Der Feld-

spat gehört in die Bytownit-Anorthitserie. Der Feldspal d*-r Grundmasse

zeigt ein etwas sauereres Verhalten. Die intratellurischen Feldspáte sind

frisch und zeigen nebsl der Zwillingsreifung eine zonige Struktur und ent-

halten haufig dunkelfárbige Glaseinschlüsse aus der Grundmasse, die,

lángs der Spalten vorkommend, keinerlei RegelmáBigkeil zeigen.

Der intratellurische Augit, *\w hinsichtlich der Menge weniger auf-

inti als der Feldspat, 1-1 im allgemeinen frisch. stark zerklüftei und <ni-

hált keine Eünschlüsse ; er bildet auch Zwillinge aach der Querfláche (100).

Der Augit der Grundmasse kommf stets in Form von Körnern vor, uiemalg

in Kristallform. Beim Augit zeigen sich hier und da lángs der Spalten An-

zeichen der Chloritisierung, was darauf hinweist, dafi das Gestein bereits

stark angegriffen ist. An die Verwitterung des Gestein- erinnerl iibrigens

auch die in sámtlichen Aufschlüssen wahrnehmbare stark vorgeschrittene

kugelige Absonderung (Fig.18), von welcher anser Gestein eines derschönsten

Beispiele zeigt. Auf Grund der aufgeführten Gemengteile ist das Gestein

der Csöröghegy A u g i t-A n d e s i I .
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6«. Der Cs,ekehegyer Hypersthen Augi t-An d es i t.

Die Grundmasse des Csekehegy-Gesteins besteht aus dunklem Glas,

Feldspatteilchen, Augitkörnchen und dicht gleichmáBig verstreuten,

winzigen Magnetitkristállchen, wodurch das Gestein ein dunkles, fást

pechschwarzes ÁuBere erhalt. In dieser glasigen Grundmasse sind Feld-

spat und Pyroxen in sehr schönen, frischen Kristallen ;nisgeschieden.

Die intratellurischen Feldspate sind in diesem Gestein in weit grö-

Berer Menge ausgeschieden a Is in jenem des Csöröghegy und viel dichter

und bestimmter mit Zwillingsreifung versehen (nach dem Albit-Zwillings-

gesetz); sie sind frisch und enthalten keine Einschlüsse; an ihren Eán-

dern findet man jedoch hier und da nur sehr wenig Glas aus der Grund-

masse und zeigen auch zonige Struktur. lm allgemeinen ist ihre

Strahlenbrechung stárker als die des Kanada-Balsams und sie zeigen in

den Schnitten senkrecht aufdie Zwillingsebene ungefáhr 36—38° Maximal-

Extinktion. Demzufolge habén wir es hier mit einem zur Bytownitserif-

gehörigen Feldspat zu tun. Ein áhnliches Verhalten zeigt der Feldspat

der Grundmasse.

Die porphyrisch ausgeschiedenen Pyroxene bilden sehr schöne, gut

entwickelte Kristalle. In den Kristallen ist die Querfláche (100), Seiten-

fláche (010), Prismenflache (110) und die rhombische Pyramide (111) vor-

handen. Háufig sind die Zwillinge nach (100) und sind diese regelmáBig

tafelig ausgebildet.

Es gibt in diesem Gestein zweierlei Pyroxen, den rhombischen Hyper-

sthen und den monoklinen Augit. Der basaltische Augit zeigt eine schiefe

Extinktion, er hat eine gröJBere Strahlenbrechung und stárkere Doppel-

brechung als der Hypersthen und zeigt stets positiven optischen Charakter.

Der Hypersthen extinktiert in der Prismenzone gerade, hat eine schwáchere

Do ppelbrechung als der Augit und gibt so zwischen den gekreuzten Nikol-

Prismen ein niedrigeres Interferenz-Niveau und zeigt mit Ausnahme der

Hauptzone negativen optischen Charakter.

Háufig sind die vom Augit-Hypersthen gebildeten Verwachsungen.

Man findet ferner in dem Gestein sporadisch auch Chloritaggregate

und Serpentin; die Form des Vorkommens des letzteren lasst darauf

schliefien daB dies serpentinisierter Olivin ist, obwohl.Olivin in den Dünn-

schliffennicht wahrnehmbarist. DerMagnetitgehalt des Gesteines kann, nichl

bem-teilt werden, da der Magnetit in der schwarzen, undmchsichtigen, sehr

viel schlackiges Glas enthaltenden Grundmasse vollkommen verschwindet.

Auf Grund der oben angegebenen mineralischen Zusammensetzung

ist das Gestein ein Hy pe r s t he n—A ugi t—An cl e s i t. Es ist ein

sehr schönes, frisches Gestein, das in seiner eigenen Gattung typisch ent:-

wickelt ist und einen unserer schönsten Andesite reprásentiert..

Földtani Közlöny. XLV1I. köt. 1917. 21
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Als Endergebnis kann auf Grund des oben Gesagten festgestellt

werden, daB beidé Gesteine stark basisehe Andesite sind, die, obgleich sie

hinsichtlich ihrer Gemengteile und derén Ausbildung auch Abweichungen

von einander zeigen, als die Resultate eines und desselben Hauptausbrucb.es

angesehen werden können, welcher die übrigen Eruptionen des Cserhát

zustande gebracht hat.

D) Diluvium (Pleistozán).

7. Schotter und LöBdecke.

Unser Gebiet wird zum gröBten Teil von LöB bedeckt, der gegen-

wártig eine mehr oder weniger einheitliche Decke bildend, die álteren

Schichten einhüllt. An den meisten Orten lágert er nicht unmittelbar über

dón aufgeführten álteren Bildungen, sondern wir sehen an der Unterlage

des LöB fást überall eine aus den náchsten álteren Gesteinen, aus Schotter,

Sand und Andesit bestehende Schuttschichte, die auf die erosiven Erschei-

nungen des Diluviurns hinweisen.

Die LöBdecke ist meistens ein durchgewaschener sekundárer LöB, was

durch stellenweise Zwischenlagerung von Schotter in horizontalen Schichten

<m wiesen ist.

E) Alluvium (Holozán).

Plugsand, Moorerde, lángs der Wasserláufe abgelagertes Gerölle

und wenig Humus bildendes Alluvium.

8. Flugsand.

Der Flugsand überzieht den südlich vom Kigyóhegy-Zug liegenden

Teil unseres Gebietes in der Talmulde von Vácduka und das westlich vom
Csörögviz liegende Gebiet. Sein Matériái erhált er aus den oberoligozánen

und untermediterranen sandigen Schichten des Gebietes. Die anderen zwei

Bildungen bildet unbedeutender Humus, der an einzelnen Partién de*

Gebietes zum Ackcrbau dient, wáhrend Moorerde auf dem Királygeren-

daor Talgrunde entstanden ist.

IV. Tektonik der Gegcnden von Váchartyán.

Die Tektonik des Gebiet>s kann als eine relativ einfache qualifizierl

werden. Dám durch-schnittlich nördlichen Einfallen entsprechend, nehmen

die áltesten oberoligozánen Schichten ihren Piai/ iin Síiden ein und gegen

Norden folgen einander die erwáonten jüngeren Schichten in regelmaBiger

Reihenfolge bis zum jüngsten Pyroxen-Andesit, der die ganze Schichten-

reihe durchbrochcn hat. Die mii dem Amlrsitausbruche in Verbindimg
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stehenden Bewegungen offenbaren sich nur in der bereits erwáhnten Eni-

porhebung lángs des Dykes (Fig. 15 und 16). Die im Andesit wahrnehm-

baren Lithoklase und die Baumverháltnisse des Gebietes weisen jedoch

auch auf jüngere Bewegungen bin, die am bestén in dem festeren Zug der

Gánge zu verfolgen sind. Diese Bewegungen babén sicb als horizontale
Verschiebungen lángs der nahezu nord-südlichen oder nordost-

südwestlicben Brucblinien gezeigt und einzelne Abschnitte oder Schollen

der Bildungen in kleinerem oder gröBérem Ma Be aus ibrer ursprünglichen

Lage hinausgerückt. Im Csöröghegyer Dyke ist eine solche Verschiebung

Fia. 17. Die zwischen den mediterránén Mergelschichten eiugedrungene Andesit -Apophlse,

am Eingang des Pokolvölgyer Steinbruches.

insbesondere auf dem Kigyóhegy und in der Szurdoker Bichtung gut zu

sehen. Die mebrfache schwache Biegung des Gangstreichens kann auch

als Besultante áhnlicher Querverschiebungen angesehen werden.

Nebst den horizontalen Verschiebungen ist auch das Vorhandensein

von Senkungen in vertikaler Kichtung festzustellen. Solche sind in kleine-

rem MaBstabe an den Andesitapophisen am Eingange des Pokolvölgyer

Steinbruches gut zu sehen und zwar lángs der fást vertikalen Lithoklase

(Fig. 17).

Etwas weniger unbestimmt ist die Untersuchung der tektonischen

Unterbrechung des Dykes bei der Sóstópuszta, doch weist die 600—700 m
21*
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betragende Unterbrechung des Andesites und das hier vorrückende breite

Tal auf das Vorhandensein eines nordwestlich-südöstlichen Querbruches

hin. Die Dukaer Senke ist wahrscheinlich durch einen hierauf senkrecht

gerichteten Lángsbruch eingeleitet worden und wurde sodann durch die

Brosion erweitert ; dies folgt aus der gleichen Höhenlage des Csöröghegyer

und Bángorhegyer Mergelgesteines. Die hier erwáhnten, bestinmiter schwer
zu untersuchenden Brucblinien stimrnen im ganzen mit den das Mittel-

gebirge kennzeichnenden Bruchlinien überein. Das náhere Altér jener

Bewegungen, die jünger sind als der Andesitausbiuch, ist wegen Mangels

des Gebietes an jüngeren Sedimenten nicht festzustellen, doch körmén
dieselben auf Grund áhnlicher Erscheinungen im Mittelgebirge hauptsach-

lich in das Ende des Miozán verlegt werden.

V. Die pontische Ausgestaltung der Gegend und die Ent-
stehung der Andesitdykes.

Das oben Gesagte zusammenfassend, sehen wir, daB der oberoligo-

záne lockere, schottrige Sand auf unserem Gebiete die tiefste Bildung

darstellt ; über diesem sind untermediterraner Schotter, Sandstein und
Poraminiferen-Mergel gelagert, die gleichfalls leicht verwitterbare, keine

groBe Widerstandsfáhigkeit besitzende Gesteine sind. Diese Gesteine hat

hier der Andesitausbiuch vorgefunden. Die lockeren Sedimente habén dem
Druck des Magma nachgegeben, wurden emporgehoben und lieferten

zusammen mit dem als harte Asche eingedrungenen Andesit die Basis

zur Ausbildung der beschriebenen Bücken. Die Gestaltung der Gebirgs-

rücken gestattet jedoch darauf zu schlieBen, daB das Magma die dem Druck

leicht nachgebenden Gesteine nicht vollstándig durchbrochen hat, daB
alsó der Ausbruch nicht ganz an die Oberfláche gelangt sei, sondern daB

der ein wenig emporgehobene Sandstein und Mérgei wahrscheinlich eine

dünne Decke darüber gebildet hat.

Der südliche Bücken, der beim Pokolvölgy beginnt und sich bis an

den Lajoshegy, südlich von der Gemeinde Kisnémedi hinzieht, zeigt in

seiner ganzen Lángé eine nahezu gleiche Höhe, durchschnittlich 200 m.

Am öreghegy, nachst der Sóstópuszta (\vo der Gang unterbrochen ist)

verschwindet der Andesit samt den tertiáren Gesteinen vor unseren Augen,

doch findet man an einzelnen Stellen den Sandstein und mitunter auch

den Andesit ; die Bildungen sind alsó auch hier vorhanden, nur sind sie

nicht aufgeschlossen. Der Andesit des Csekehegy wird zum gröBten Teil

von LöB bedeckt und nur in einzelnen schlechton Aufschlussen trifft man
auf feinen Schutt. Wegen der ungeheueren Menge des vorgefundenm

Schuttes muB die Andesit-Asche auch im Bücken des Bángorhegy an-

genommen werden, wenn man sie aufgeschlossen auch nicht findet.
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Die Entstehung der Gánge erfolgte — wie dies auch die in den me-

diterránén Mérgei eingedrungene Apophise beweist — unzweifelhaft nach

der Ablagerung der untermediterranen durchbrochcnen Sedimente; wann
aber dies geschah, kann auf Grund der bloBen Untersuchung unseres Ge-

bietes nicht festgestellt werden, da die Sedimente der dem Ausbruche

folgenden Periode fehlen. Behufs náherer Feststellung der Zeitperiode

der Ausbruche muB daher der Zusammenhang unserer Andesite mit jenen

der benachbarten Gebiete gesucht werden. Gegen Westen zieht sich das

Tal der Donau und in dieser Bichtung verschwinden die Dykes, wenn man
jedoch ihrem Streichen nach Osten folgt, begegnet man in der Richtung

des nördlichen Csekehegy-Zuges dem identisch zusammengesetzten An-

desit des Malotahegy, wáhrend man in der geraden Fortsetzung des süd-

lichen Rückens den»bereits erwáhnten Andesit des Várhegy findet. Diese

zwei Andesitkuppen verbinden unsere Dykes mit dem südlichen Ende

des NE—SW-lich streichenden Zug des Cserhát.

Den Untersuchungen F. Schafarzik's zufolge erfolgten die Aus-

brüche des Cserhát an der Grenze des Unter- und Obermediterranes, der

Ablagerung der Gesteine des Obermediterrans vorangehend. Die Ausbruche

dürften — im Hinblick darauf, daBin den Tuifschichten zuweilen Gesteins-

stücke, Lapilli und selbst auch riesige Bmben in überwiegender Menge

vorkommen und daB man in dem feinen Sand manchmal freien Bytownit

und Anorthitkristalle findet — sehr heftig gewesen sein. Die Folge der

ungemein starken und hochgespannten Eruption ist wahrscheinüch die

gewesen, daB Gangmasse aus der Hauptmasse des Ausbruches in den um-

gebenden Sandstein eindrang, welchen die den Ausbrüchen gewiB voran-

gegangenen gröBeren Erdbewegungen bereits zertrümmert und práfor-

miért hatten. Die Erosion, die vom mediterránén Schotter nur den im

westlichen Teil des Gebietes befindlichen Öreghegy übrig lieB, hatte auch

den lockeren Sandstein und Mérgei nicht verschont und den Scheitel der

'Dykes zum Teil freigemacht.

Da der Andesit zu den basischesten Gesteinen gehört, dessen Feld-

spat (der Anorthit) der am leichtesten verwitterbare Feldspat ist, habén sich

die Spuren der Zerstórung auch in dem Gangé fühlbar gemacht.

Zuerst zerklüftete er sich parallel mit den Kontaktflachen, clann

schied er sich unter der Einwirkung der durchsickernden Wásser in kuge-

ligen, schaligen Stücken ab (Fig. 18) und sein porphyrisch ausgeschiedener

Augit wmrde chloritisiert. Eine Folge der Erosion ist zum Teil auch die

Unterbrechung in dem von Vácrátót nach Vácduka führenden«Szurdok» des

Kigyóhegy. Die Unterbrechung ist nur eine teilweise, weil die Erosion samt

den nach der Ausbruchs periode erfolgten Erdbewegungen bei der im Szur-

dok vorhandenen Unterbrechung nur eine práformierende Rolle spielen

konnte und der durch die zurückgehende Erosion begonnene Rücken
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wahrscheinlich durch Menschenhand zersl ört wurde, ura die für den Duka-
Rátóter Lokalverkehr wichtige Linie praktikabler machen zu können.

Der zerstörte Gang ist an zwei Seiten mit Mérgei verstürzt und heute sind

beidé Seiten des Einschnittes ganz von diesem bedeckt.

Auf andere Weise konnte die Unterbrechung des Ganges bei der

Sóstó-Puszta entstanden sein. Untersucht man námlich die Gestaltung

unseres Gebietes, so kann man zwei Bruchlinien voraussetzen (Eig. 14):

die eine in der Richtung des Királygerendaer und Kisnémedier-Tales und

1 mVt

1

Fig. 18. Kua;eliü abgeschiedener Andesit, der lángs der sich sohneidenden Gesteinsklüfte

entstanden ist. Kigyóhegyer Steinbruch.

die andere, mit dieser parallel und über die bei der Sóstó-Puszta befindliche

Unterbrechung laufendo.

Zur bestimmten Feststellung der beiden Dislokationen gibt es wohl

keinen genügenden Anhaltspunkt, doch gestattet das nordöstliche Ein-

fallen der Sehichten unter einem Winkel von 10°, sowie die Unterbrechung

des Andesites den SchluB, da6 die Erosion auch vor den, zur Zeit der beim

Rückgange des Meeres eingetretenen Erdbewegungen auf unserem Gebiete

oingesetzt hat und da6 der aufgerührte Andesit von der Erosion fortge-

spült wurde, so da8 das Diluvium im ganzen genommen bereits den jetzt

ausgestalteten Raum vorgefunden hat.
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VI. Zusammenfassende Beschreibung der Gegend des
Váchartyáner Csöröghegy.

Das Hügelland östlich von Vác besteht aus den Vorbergen des neo-

genen Gebietes des Cserhát, welches von Tertiárschichten und Eruptiv-

gesteinen gebildet wird. Die Ungleichheiten der im Durchschnitte 200—

300 ni betragenden Höhen sind vornehmlich durch die Denudations-

wirkungen entstanden ; die Tátigkeit des Wassers und des Windes ist in

diesem Hügellande sehr schön zu beobachten. So ragt der zwischen dem

Pokolvölgy und Öreghegy west-östlich streichende Andesitgang des Kigyó-

hegy mit seinem hárteren, widerstandsfáhigeren Gestein in Form eines

langen Eückens hervor und beherrscht das Gebiet, wáhrend die umgeben-

den lockeren Sandsteine und Mérgei glatte Hügel zeigen. Die hárteren

Eruptivgesteine habén den abscheuernden Wirkungen weit besser wider-

standen als die weicheren Sedimente. Die orographischen und hydrogra-

phischen Verháltnisse der Gegend werden durch die NE—SW-lich ver-

laufenden Hügelzüge und Táler bestimmt, nur die schmalen Andesit-

Dykes zeigen von den letzteren abweichende, rein ost-westliche Kich-

tungen.

Die Gegend wird von folgenden Bildungen aufgebaut

:

1. Oberoligozáner lockerer Sandstein, der auf

der südlichen Seite der Váckishartyán—Vácer LandstraBe im Einschnitte

der elektrischen Bahn aufgeschlossen ist und Pectunculus óbovatus Lamarck

und Turitella Geinitzi Spey. enthált. •

ft

2. Untermediterraner Anomiensand, auf der nördlichen Seite

des öreghegy mit reichlichen Schalenresten von Anomia eyjhi'p'piwn L.

3. Untermediterraner grober Schotter, den man

auf dem von Weingárten bedeckten Gipfel des Öreghegy (202 m) findet.

Dieses Schotterlager enthált ausschlieBlich Gerölle, das von wenig Kalk-

stein und vorherrschenden kristallinischen Schiefern herrührt ; unter den

mittel- und grobkörnigen Schottern findet sich von Andesit noch keine

Spur.

4. Untermediterraner Sandstein und Mérgei.

Die schönsten Aufschlüsse befinden sich im Dukaer Pokolvölgy, wo in der

unteren Partié harte, graue Sandsteinbánke und weiter oben bláulich-

graue Mergelschichten lagern. Hier hat der Andesitausbruch die ursprüng-

lich sanft nach Norden fallenden Sandsteinschichten an beiden Seiten

ein wenig emporgehoben und stellenweise sind die Mergelschichten vom

Andesit hartgebrannt. Der Sandstein findet sich auBerdem im Király-

gerendaer Tal und an zahlreichen anderen Stellen und kommen in dem-

selben Ostrea cyaihula. Ostrea elit) Halina, Cerithium flicatum und Cerithium

mára áritaceum vor.
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Sowohl die hier, als auch weiter oben ini Text aufgeführten Zahlen

von 1—8 beziehen sich auf die entsprechenden Bildungen, die in Figur 13

dargestellt erscheinen.

5. Über dem Sandstein liegt bláulichgrauer Mérgei, in

welchem der von Vácrátót nach Vácduka fühi-enden Strafie entlang eino

reiche Foraminiferenfauna zu finden ist, mit den charakteristischen Seicht-

meerformen: den Nodosaria- , Gristellaria-, Botália- und Truncatulina-Arten.

Diese Foraminiferenfauna weicht von den in unserem Vaterlande sehr

allgemeinen obermediterranen Foraminiferenfaunen sehr ab, denn es fehlen

aus derselben die Amphistegma-, Heterostegina- und Polystomella-Arteii.

Merkwürdig ist es, daB man aus den untermediterranen Schichten der

nahen Gebiete bisher sehr wenig Foraminiferen kennt ; die gedachte Fauna
stimmt am meisten mit der Foraminiferenfauna der Siebenbürgischen

sogenannten Hidalmáser Schichten überein und kann daher in die obere

Etage des Untermediterran öingereihl werden.

Es fehlt sowohl die obermediterrane Etage, als auch die über derselben

folgende Schichtengruppe bis zum Diluvium.

6. Andesitgánge. Der Duka—Kishartyáner Csöröger Berg

beginnt auf der, im Mafístabe 1 : 31 ,250 angefertigten Karte mit Pokol-

völgy bezeichneten Stelle und zieht sich über den Kigyóhegy bis zum öreg-

hegy; seine mittlere Höhe ist 210 m. Dies ist der südliche Andesitzug,

dessen an der Oberfláche sichtbare Lángé 4*5 km erreicht. Unterhalb des

Öreghegy ist der Gang unterbrochen und erst 2 km weiter, auf dem Sós-

pusztaer Lajoshegy tritt er in Form eines 1 km langen Bückens hervor.

Das Gestein des Kigyóhegy ist ein hypokristallinischer Augitandesit mit

porphyrischer Struktur, der stellenweise sehr schöne kugelige Absonderun-

gen aufweist.

Der andere Andesitzug isi im \ i »rden, auf dem 300 m hohen Csekehegy

und sein Gestein ist ein bereits den Basalten sich náhernder stark basischer

Hypersthe n-A ugitandesit. Der schmale Gang der Andesitaus-

Inüche hat auch den Mérgei aufgerührt und ein wenig emporgehoben. Der

(rang war ursprünglich nicht in seiner ganzen Lángé auf der Oberfláche,

was auch dadurch erwiesen ist, dafi er in einzelnen Abschnitten auch jetzt

bedeckt ist und daB erst die nachtrágliche Erosion den lockeren Mérgei

von ihm entfernt hat. Die Andesitgánge sind das Produkt des in der ober-

mediterranen Periode eingeleiteten Vulkanismus, jedoch waren es verbor-

gene Ausbrüche, die den untcrincdif crranen Mérgei nicht überall durch-

brochen habén. Auf die nachtráglichen Bewegungen weisen die im Andesit

sichtbaren Gesteinsspalten und Inthoklase hin, die auch die kugeligen

V(>rwitterungsfornien ermöglicht habén.

7. Diluvialer (pleistoz&ner) Lö6 überzieht jm Norden den

gröBten Teil des ( n-bici.
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8. Alluviale r (holozáner) F 1 u g s a n d verhüllt die bis an

die Donau sich ausbreitende Ebene und umgibt den Kigyóhegy an der

gegen Vác zugewendeten Front.

Die geologische Aufnahme unterscheidet sich dadurch von der áll erén

ScHAFARZiK'schen Aufnahme, daJB das Hauptgebiet in der letzteren Auf-

nahme in die Pectunculus-Sandsteingruppe des oberen Oligozáns gehört.

wáhrend die in Eede stehende Aufnahme, wie dies aus der Karte auf

Tafel IV ersichtlich, einen groBen Teil dieser Bildungen in das Untermcdi-

terran einreiht.

Budapest, den 20. Mai 1917.

Bearbeitet im Geologischen Institut der kön. ungar. üniversitát.

DIE ANDEKITE DES RARANCS-GEBIRGEK.

Von Dr. Margaretb Scholtz.

— Mit lig. 19-20. —

Geologische Verháltnisse des Karancs-Gebirges.

Aus dem niedrigen miozán-oligozánen Hügellande im östlichen Teil des

Nógráder Komitates erheben sich zwei gröBere, 600— 700 Méter hohe Andesit-

Berggruppen, jené des Karancs und des Sátoros, die ihren Platz an der westlichen

Bogénwendung des Nógrád- Gömörer Basaltgebietes einnehmen.

Beidé Bergmassen sind hinsichtlich ihres geologischen Alters und ihrer

Tektonik völlig gleichförmig. Eugbk Noszky,1 der das Gebiet geologisch ream-

buliert hat, faJBte die geologischen Verháltnisse desselben in den folgenden, mir

überlassenen Aufzeichnungen in Kürze zusammen

:

Die Basis der Umgebung des Karancs- und Sátorosberges in der Tiefe

bildet der kristallinische Schiefer. Dies zeigt die Tiefbohrung von Balassagyarmat,

wo man unter den OHgozánschichten in 560 m Tiefe den kristallinischen Schiefer

errcicht hat. Dies bezeugen auBerdem auch die kristallinischen Schiefereinschlüssei

die man im Andesit des staatlichen Steinbruches am Sátoros findet und welche

die Andesitlava bei ihrem Ausbruch aus der Tiefe mit sich gerissen hatte. Un-

mittelbar über den kristallinischen Schiefern lagern unter- und oberoligozáne

1 Dr. Eugen Noszky: Geol. Verháltnisse des Htigellandes nördlich der Mátra.

Jahresbericht der k. u. Geol. Reiohsanstalt, 1915.)
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Schichten in gleichförmiger, toniger Ausbildung. Diese Sedimente sind aber nicht

in ihren typischen Forinen yorhanden, dieselben sind vielmehr infolge der Andesit-

aufbrüche metaniorphosiert. Die hirten, schiefrigen, dunkelgrünen Schichten sind

nach ihrem ersten Kartographen Paul lange für karbonisch gehalten worden,

doch habén sie sich zufolge der in denselben vorkommenden Versteinerungen

unzwoifelhaft als Oligozán erwiesen.

Über den oligozánen tonig-schiefrigen Bildungen finden wir eine máchtige

glaukonitische Sandsteinschichtengruppe, die der oberen Partié des Oberoligozáns

und der unteren Partié des Unteroligozáns entspricht.

Ober dem Sandstein folgen die oberen kontinentalen, schotterigen, sandigen

Schichten der unteren Mediterranetage mit den Kohlenflözen, sodann die vor-

dringenden (transgredierenden) marinen Sedimente, die jedoch nur in einer vom
Karancs entfernteren Gegend vorhanden sind.

Der Ausbruch der Andesitmassen des Karancs und Sátoros hat auf Grund

derUntersuchungen wahrscheinlich in der Periode des unteren Mediterrans statt-

gefunden. Das aus der Tiefe hinaufdringende Magma konnte nicht an die Ober-

fláche gelangen, hatte einen Teil der máchtigen oligozánen und darüber lagernden

untermediterranen Schichten gewölbartig emporgehoben und ist in máchtigen

Massen in die (Xigozánschichten eingedrungen. Das in die Oligozánschichten

eingedrungene Andesitmagma hat sich in einer gröBeren Entfernung von der

Ansbruchstelle progressiv verdünnt und in der oberhalb desselben emporgehobenen

verhüllenden Decke sind in den dórt gebildeten Spalten zahlreiche dünnere oder

ináchtigere Gánge zustande gekommen. Aller Wahrscheinlichkeit zufolge ist alsó

die Andesitmasse des Karancs und Sátoros in Form eines Lakkolithen aufge-

brochen und erstarrt ; ihre lakkolithische Beschaffenheit ist auch durch die

sedimentáren Gesteine erwiesen, derén nach auBen einfallende Schichten den

Andesitstock mantelförmig umgeben. Ferner weisen hierauf auch die am Scheitel

des Karancs vorfindlichen Sedimentresté, als Überreste des ehemaligen empor-

gehobenen Schichtengewölbes.

Nach Noszky standén in der zweiten Hálfte des Untermediterrans die

emporgehobenen Andesitlakkolithen samt den über ihnen befindlichen Sediment-

gewölben schon béreit. Vom Zeitpunkte der Emporhebung angefangen hat die

Denudation und Erosion ihre Tátigkeit begonnen. Die máchtige, kraftvolle Arbeit

beider, ráumte das oberhalb des Andesites befindliche Sedimentgewölbe derart ab,

daB sich die Erosionsgráben allmáhlich auch in den Andesit selbst vertieften und

daB sich vom Ende des Miozáns durch die Pliozán- und Pleistozán periode auch

eine Partié des Andesites erodiert wurde.

Nach Professor Noszky war alsó der Karancs ein Lakkolith. Meiner Ansicht

nach kann hier Von einem typischen Lakkolith nicht die Bedé sein, sondern wohl

eher von einem Eruptionslakkolithen,1 von einem solchen Ausbruch alsó, bei

welchem das Magma auch den Weg an die Oberflácho gefunden hat, wie z. B.

beim Trachytdom der Euganeen.

1 Dr. F. v. Wolf: Der Vulkanismus, Stuttgart, ]914, pag. 551, 442.
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Soweit die von Prof. Noszky gekermzeichneten geologischien Verhaltnissé

des Karancsgebirges. Ich übergehe nun zur Beschreibung der Eruptivgesteine

dieses Gebirges.

Die Typen der Andesite des Karancs-Gebirges.

Von den in der Gegend von Somoskújfalu vorkommenden Andesiten

1 1 1 1 1 orscheidet man zwei Haupttypen. Die eine derselben reprásentiert den eigentli-

cben Karancser Andesit, der den Hauptgipfel (727 m) und die dazu gehörigen

Kámme und Gipfel des Karancs gestaltet; der andere bildet der Andesit des

Sálorosberges. Die beiden Gesteinstypen weichen scbon in ihrem ÁuBeren wesent-

lich voneinander ab. Der Karancsandesit ist entweder ein dunkelgrau gefárbtes

Gestein — von den Steinbrucharbeiten der Gegend Zigeunerstein genannt — oder

ein ins GrauweiBe neigender verwitterter Amphibolandesit. Der andere Typus

dagegen, das Gestein des Sátorosberges, ist ein lichter, graubrauner Hypersthen-

Amphibolandesit.

Der Andesit des Sátorosberges, auf dem östlichen Abbange desselben, ení-

háJt ziemlich vie] Biotit'und weist das Gestein auf diesen StelJen auch fást die

p leiében Mengen von Biotit und Ampbibol auf.

Mit den Eruptivgesteinen des Karancsgebirges hat sich Josep Szabó aus-

führlicher bescháftigt und das Gestein als cordieritháltigen Biotitgranittra chyt

hestimrat. Das auffallendste in seinem bezüglichen Werke ist, daB er in diesem

Gestein Cordierit gefunden hat.

Auch Hussak 1 hat die Karancser Andesite untersucht, hauptsáchlich

lnnsichtlich ihres Cordieritgehaltes, doch hat er diesen nicht darin gefunden.

Weiter untén, bei der Detaillierung der petrographischen Eigenschaften..

wtrdeichauf die Arbeiten von Szabó /Auückkommen, für jetzt möchte ich zunáchst

folgendes hervorheben

:

1. Der Andesit des Karancsgebirges ist ein granatháltiger Amphibolandesit,

jener des Sátorosberges hingegen ein biotitháltiger Hypersthenamphibolandesit..

aber kein Biotitandesit, wie dies Szabó feststellte. Es erscheint zwar manchmal

der Biotit als begleitender Bestandteil des Amphibols, ohne dnB sich jedoch der

Begriff von Amphibolandesit an dem Gestein ándern würde.

2. Cordierit kommt weder im Karancser, noch im Sátoroser Andesit vor

und wáre dies als fehlerhafte Angabe aus der Fachliteratur zu streichen.

Im folgenden sollen die eigentlichen Gesteinstypen des Karancshegy und

des Sátoroshegy für sich behandelt werden.

Die Karancser Andesite.

Unter dem Namen Karancser Andesite habé ich die Andesite vom Sátoioser

Steinbruch, vom Homorúgipfel und vom südlichen Abhange des Csákta, sowif

die Vorkommen auf den Gipfeln des Karancs (668, 697 und 727 m) und auf der

B bonyirpuszta zus; immeng< fa Bt

.

1 E. Hussak: Über die Verbreituna des Cordierits im öesteine. X S. 1886, I. 82.
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Unter dicsen Andesiten ist das Gestein vmn Sátorosét Steinbruch, sowie

jenes vom Karancsrücken (in 668 m Höhe) typischer Amphibolandesit, wáhrend

man in dem Andesit vom 697 m hohen Karancsgipfel und in jenem vom Homorú-

gipfel unter den fárbigen Bestandteüen wenig Biotit findet und in dem Gestein

des Csákta-Abhanges Pyroxen verstreut vorkommt. Die Andesite von der Babonyir-

puszta, sowie jené vom 727 m hohen Karancsgipfel sind gleichfalls Ampbibol-

andesite, aber so verwitlert, dafi man sie gemeinscbaftlich mit jenen vom Stein-

brucbe nicht behandeln kann.

Die KarancserFAndesittype ist am bestén zwischen Somoskújfalu und

Bagyolc, an der Ruttkaer Hauptlinie der kön. ung. 8taatsbahnen aufge schlossen

und zwar in dem staatlichen Sátoroser Steinbruche. Dieser Steinbruch darf

jedoch nicht mit jenem vom Sátorosba rge verwechselt werden, da er nicht

auf derselben Seite angelegt ist und nicht den Gesteinstypus aufschliefit wie

jener, sondern den des Karancsgebirges.

Karcwcs.

69/m &?

Fig. 20. Geologisches Profil des Karancsgebirges, nach E. Noszkv.

Erklarung: 1 = unter- und oberoligozáner toniger Schiefer, 2 = glaukonitischer Sand-

etein (obere Partié des Oberoligozáns und unteres Glied der untermediterranen Etage),

3 = amphibolischer Andesit, 4 = Basáit.

Mit freiem Auge sind in den Andesiten nur Peldspáte, Amphibole und
kleinere und gröBere Granatkörner zu erkennen. ^^

Unter dem Mikroskop zeigt das Gestein eine hypokristallinisch-porphyrische

Struktur. Seine Grundmasse besteht ausFeldspat, dünnen Amphibolnadeln, Glas,

Magnetitkömern und Cblorit als Verwitterungsprodukten. In diese Grundmasse
sind eingebettet die porphyrisch ausgeschiedenen (intratellurischen) Bestand-

teile: Feldspat-. Amphibol-, Magnetit-, Ilmenitkristalle und in manchen Gebirgs-

partien wenig Biotit oder Pyroxen.

Die Feldspáte stellen dünnere oder dickere Tafeln dar und sind fást immer
automorph. Ihre Kristallformen sind: (001), (010), (110), (110) und (101).

Es sind dies basische Plagioklase, die auf Grund ihrer Extinktion in die

Serié Labradorit-Bytownit gebören. Ihr optischer Cha raktér ist teils positiv, teils

negatív.

Zonische Struktur kommt háufig vor. Die Zonen verlaufen parallel mit

den Kristallfláchen. Ihre Anzahl und Breite ist verschieden, nach auBen hin
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sind dieselben zumeist sauerer als gcgen innen, das heifit die áufieren Zonen

brechen das Licbt schwácber als die inneren. Aufier diesen finden sicb aucb sulche

Feldspatkristalle, in welchen sauerere und basiscbere Zonen mebrfach miteinan-

det abwechseln.

Sahr báufig findet man die Zwillingsbildung. Am allgenieinsten ist das

Albit-Zwillingsgesetz. Selten sind die Lamellen der verscbiedenen Individuen

didit nebeneinander angeordnet, sondern dringen gewöbnlicb kammartig ineinan-

der ein. Neben den ganz schmalen Lamellen sind aucb die dickeren háufig, wenn
nur einige Piáttch?n an der polysynthetischen Zwillingsbildung teilnebmen.

E> gibt Individuen, bei welchen das Albit- und Periklin-Zwillingsgesetz zugleicb

vorkomuit, docb sind sie gewöbnlich unvollkommen ausgebildet. Bavenoer

Zwillinge sind sebr selten.

Die Feldspáte sind háufig zerklüítet. zerbrochen und uft regellos ange-

báuft

.

Die Plagiuklase enthalten in der Kegel viele Einschlüsse, am báufigsten

schlackige Glaseinschlüsse. Sülten sind die schwarzen Magnetitkörner, die ge-

dthnteren oder gedrungenen prismatiscben Apatité. Mthr Apatité habé ich nur

einmal als Interposition in einern Peldspat beobachtet, der sich einem an Apatit -

kristallen sehr reichen Amphibol náherte. In der Anordnung der Einschlüsse

lá>st sich eine gewisse GesetzmáBigkeit beobachten. Die bráunliche Glasmasse

zeigt sich lángs der in den Feldspáten vorhandenen Spalten. Die elli ptischen oder

sich verzweigenden Glaseinschlüsse hingegen sind bald im Inneren des Kristalls

angeháuft, bald zonenartig angeordnet. Es kommt auch der Fali vor, daB das

Innere des Kristalls voll von Einschlüssen ist und hierauf eine schmálere, aber

ciiischluBlose Zone und dann eine dünne, mit Einschlüssen gesáttigte Zone folgt.

wáhrend sich an der Peripherie ein völlig reiner Rand zeigt. Ziemlich háufige

Einschlüsse sind in den Feldspáten auch die langen. dünnen Amphibolnadeln.

Bezüglich der Verwitterung der Feldspáte kann ich folgendes hervorheben.

In den Andesiten des Sátoros-Steinbruches und des 668 m hohen Karancs-Gipfels

sind die Feldspáte im allgemeinen frisch. Kalzitisierung zeigt sich nur st ellenweise.

durch Infiltration sind sie chloritisiert, doch tritt die Cliloritisierung nicht in

gröfijrem Ma fia auf und zeigt sich nur stellenweise. Aller Wahrscheinlichkeit nach

hat man es hier mit Klinochlor zu tun, da c = c ist und auch die Doppelbrechung

jener des Klinochlor entspricht. In den anderen Orten jedoch sind die Feldspáte,

nisbesondere die an E nschlüssen reichen, mehr odei weniger verwittert. Bei

den Feldspáten der Andesite vom Homorú-Gipfel, vom Csákta und dem 697 m
hohen Karancs-Gipfel ist das Resultat des Verwitterungsprozesses ein fárbiges,

schupp nartiges Aggregát, in welchem unter allén Umstánden Kalzit, Chlorit

und Muskovit zu erkennen sind, doch konnte ichins Detail gehende Bestimmungen

nicht durchführen. Epidotschollen als Sekundárprodukte sind selten, doch kommen
solche auch vor.

Vollstándig verwittcil sind die Feldspáte des Karancs-Gipfels und des Ba-

bonyir-Pufifcaer Steinbruches. Das Matériái derselben bleibt nie unversehrt el-

haltén, sondern es nimmt dessen Stelle ein kalzitisch, chloritisch, muskovitischea

Aggregát ein.
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Die Amphibole sind prismatisch und kleiner ;ds jeue im Sátoroser Andesit.

Die naeh (110) kristallisierten sind gut spaltbar. Seine Kristallformen sind:

(110), (010) und (001). Die Farbe ist braun, ihr optischer Charakter ist negatív,

Achsenwinkel grófi; es sind daher basaltische Amphibole. Der Pleochroismus

derselben ist bedeutend ; c = grünlichgelb, senkrecht darauf strohgelb oder

bráunlichgelb.

Die Erscheinungen der Korosion und der magnetischen Eesorption können

sehr oft beobachtet werden, die letztere fást in jedem Falle. Der eine wechselnde

Dicke besitzende opazitische Eand ist bereits gánzlich chloritisiert und voll von

Magnetitkörnchen. Die Opazitisierung kann in manchen Fállen ein grefies McBan-

nehmen und das ganze Amphibolniaterial konsumieren und bringt ein an Mag-

netitkörnern sehr reiches chloritisches Aggregát hervor. An Einschlüssen ist der

Amphibol ziemlich reich. Feldspat- und Apatitkristalle und die Grundmasse

selbst kommen als Einschlüsse vor. Háufig sind die viereckigen Magnetite, wáh-

rend die sáulenförmigen Emenite selten vorkommen. An beiden ist die Verrostung,

bcziehungsweise Leukoxenisierung schön zu beobachten. Biotitla mellen als Ein-

sehluB habé ich in Amphibolkrist allén zweimal gefunden, Butilkörner dagegen

nur einmal.

Gegenüber dem VerwitterungsprozeB sind die Amphibole mehr oder weniger

widerstandsfáhig. Im Sátoroser Steinbruch zeigt sich zwar die Chloritisierung

und Kalzitisierung stark, aber selten konsumiert sie die ganze Amphibolmasse.

Bei der Chloritisierung entsteht Klinochlor, manchmal in solcher Menge, dafi

der ganze Amphibol zu einem chloritisch magnetischen Aggregát wird. Natür-

lich ist die Transformation an den Bandfacies des Gesteines eine vollstándigere.

Hier löst sich in zahlreichen Fállen die Amphibolmasse gánzlich auf und an ihre

Stelle lágert sich eine schwach lichtbrechende und dcppeltbrechende Masse

sekundár vor, so dafi sich nur am Bande ein schmaler Amphibolkranz zeigt.

Diese sekundár entstandene Masse ist irgend eine Varietát von Zeolith mit nega-

tivem Charakter und einer optischen Acbse, nach drei Bichtungen gut spaltbar,

alsó einChibasit.ImChabasit kommen stellenweise lange, dünne Amphibolnadeln

und aufiárdem nierenförmige Epidote mit sonderbarer strahliger Struktur vor,

die ganz regellos angeordnet erscheinen.

Viel spáter verwittert als die Amphibole im Steinbruche sind jené der

Andesite von den 697 und 727 m hohen Karancs-Gipfeln, vom Gipfel des Homorú,

vom Csákta und von der Babonyir-Pafita. Nur nach der v.rbleibenden Form

und der sich hie und da zeigenden Spaltbarkeit kann man schlitBen, das man es

mit verwittertem Amphibol zu tun habé.

Der ganze Amphibol wird von einer an Magnetitkörnern reichen, chlori-

tiseben Zone umgeben ; die Masse ist zu einem serpentinartigen Aggregát umge-

staltet, in welcher man eine fleckénweise oder voiherrschende grefie Chloriti-

sierung beobachten kann. Unter den Verwitterungsprodukten fehlt niemals der

Kalzit, ja er tritt sogar in vielen Fállen vorherrschend auf. Überall sind die se-

kundár entstandenen kleineren oder gröBeren Epidotschollen anzutrtffen.

S^ine Einschlüsse sind lángere oder kürzere Apatitsáulen, entweder ab-

gerundete oder quadratische Ma gnetitkorner und die etwas gedehnteren leu-
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koxenisierenden Ihnenite. Die chlorit isiérten Glininu írbláttchen sind selten Ein-

schlüsse des Amphibols. Die Glimmer sind vollstándig verwittert, kalzitisiert,

beziehungsweise cbloritisiert. Die auf sekundarem Wege entstandenen Epidot-

schollen sind háufig. Einsehlüsse : Feldspatkristalle, wenig Apatit, stellenweise

verwitterter Amphibo], dann leükoxenisierender Magnetit, beziehentlich Emenite.

Zu den am Csáki a porphyrisch ausgeschiedenen Bestandteilen gebört

fin vllst&ndig verwitterter Pyroxen. Die Kristalle sind tafelartig und die

Flácben sind darin (100), (010) und (110) erkennbar.'

Das Verwitterungsprodukt ist bauptsácblich Kalzit. Die Kurrosiun tritt

in starkeni MaBe auf, die Grundmasse selbst kommt an mebreren Stellen als

EinschluB im Pyroxen vor; auBerdem sind Magnetitkorner und stellenweise

aucb Apatitkristalle zu beobachten.

Nebenbestandteile: Apatit, sebr wenig Zirkon, Magnetit und Dmenit.

Der Apatit ist im Gestein stets sporadiseb anzutrefíen, aber in den nieisten

Fállen als EinscbluB im Amphibol. Die Apatité sind prismatiseb und zumeist

farblos, docb sind aucb die blaBveilchenblauen Apatilf ziemüch báufig, z. B.

im Andesit des Csákta, ferner in jenem des 697 m bobén Karancs-Gipfels.

Die Magnetite zeigen einen viereckigen oder selten sechseckigen Querscbnitt

,

stellenweise verrosten und leukoxenisieren sie, welcber Umstand ibren Titan-

gebalt beweist. Oft tritt die Leukoxenisierung in groBem MaBstabe auf und in

den leúkoxenifcierenden Magnetitkristallen sind wenig Apatiteinschlü^se zu

finden.

Weii seltener sind die gestreckten, sechseckigen und gebogenen Ilmenit-

kristalle (südlicber Abbang des Csákta). Zirkon findet sich in dem Gestein nur

sebr wenig. Akzessoriscbe Bestandteile : Quarz und Granat.

Der Quarz tritl stellenweise in ansehnlicherer Menge auf; er zeigt sicb

teils in wasserbellen Körnern, teils in sechseckigen Querschnitten. Die Korn-

gröBe ist verájiderlich. Im allgemeinen kann gesagt werden, daB im Andesit

Quarz in kleinerer Menge fást überall zu finden ist.

Der Granat ist ein Almandin von blaBrosenroter Earbe, ziemlicb friseb

und ersebeint in Form kleinerer oder gröBere Korner; rings um denselben sind

die Feldspáte und fárbigen Gemengteile völlig verwittert ; in diesem verwittérten,

cbloritisiérten und kalzitisierten Aggregát kommt sebr viel Magnetit und spo-

radiseb Apatit vor. Unter dem Mikroskop zeigen die Karancser Andesite eine

t ypiseb hypokristalliniscb porpbyrische Struktur. Von Glasmasse ist wenig vor-

handen; ibre Menge kann eine so geringe sein, daB sie nur eine sebmale Hülle

um die Mikrolite bildet. Diese Strukturform ist der typisebe Pilotaxit, die bei

samtlicben Varietaten der Karancser Andesite beobachtet werden kami ;
aus-

genommen sind die Gesteine vom 727 m bobén Karancsgipfel und jené von der

Babonyir-PuBta, wo die Andesite vollkommen verwittert sind.

Unter porpbyriseb ausgeschiedenen Gemengteilen ist der Feldspat der

vorberrsebende, binsicbtlicb der Menge folgt na eh ibm der Amphibol und hierauf

die anderen fárbigen Gemengteile. Die Kl/teren vereinigon sich an manchen

l'nnkten des Gebirges und treten in gröBerer Menge auf, wábi-end sie an anderen

Orten ganz fehlen. So erscheint im Csákta der Pyroxen, wabrend raan in den vom
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Karancs- und Homorú-Gipfel stammenden Andesitstücken dem Glimmcr begeg-

net. Die übrigen intratellurischen Gemengteile sind: Granat und Quarz. Bei den

intratellurischen und extratellurischen Feldspáten in den Andesiten voni Sáto-

roser Steinbruch und vom 668 m hohen Karancs-Gipi'el ist hinsichtlich der GröBe

kein gradueller, sondern ein sprungbafter Übergang zu beobacbten, wáhrend

ich bei den anderen Vorkommen diese Erscheinung nicht wahrgenommen habé.

Die auffallende Abnahine der Menge der intratellurischen Gemengteile kann man

im Gestein des Karancs (697 m) beobacbten.

Die Feldspáte der Grundmasse sind entweder kleine Tafeln, Lamellet

oder Vierecke. Ihre Strahlenbrechung ist eine böbere als jené des Kanada-Bal-

sams, aber niedriger áls die der porphyrisch ausgescbiedenen Feldspáte; stellen-

weise sind sie kalzitisiert.

Die fárbigen Gemengteile reprásentieren lange, dünne Ampbibolnadeln

mit sechseckigem Querscbnitt, die auf sekundárem Wege entstanden sind und

die man in den Einschlüssen der porphyrisch ausgescbiedenen Feldspáte und

Amphibole und sogar auch in den Feldspáten der Grundmasse im Andesit des

Sátoroser Steinbruches finden kann. Die Menge der Ma gnetitkorner in der Grund-

masse ist eine veránderliche, so sind diese z. B. im Andesit des 668 m hohen Ka-

rancs-Gipfels kaum zu finden. Die Grundmasse sámtlicher Andesite wird von eine*

grünlichen, schwach plecchroistischen Masse umstrickt, die aller Wahrschein-

lichkeit na eh eine Chloritvariét át ist, welche entweder bei der Verwitterung

der porphyrisch ausgeschiedenen Amphibole entstanden ist, oder infolge der

Chloritisierung der kleinen Amphibolkristalle in die Grundmasse geraten sein

dürfte.

Unser Andesit hat, wie die Effusivgesteine im allgemeinen bei seinem

Ausbruche die Gesteinsstücke der Erdrinde mit sich gerissen, diese teilweise

assimiliert, teils gefrltttt, oder ohne jede karistische Einwirkung in sich em-

geschlossen. Der Karancser Andesit durchbrach das in der Tiefe befindliche

Grundgebirge und enthált viele kristallinischschieferstücke aus diesem. Diese Ein-

schlüsse erwáhnte zum Teil bereits Professor Schafarzik in der im Jahre 1910

zu Miskolc abgehaltenenWanderversammlung der ungarischen Árzte und Natur-

forscher. Er fand Amphibolgneis, gebánderten Aplitgneis, Biotitgneis, Pegmaiit,

biotitischen Glimmerschiefer, weiBen körnigen Quarzit und weifie verkieselte

Mergelstücke. Ich habé nur einige Stückchen von diesen Einschlüssen sammeln

können und kann nur über die Untersuchung dicsér berichten.

Die von mir gesammelten Einschlüsse sind gebánderte aplitische Gntis-

stüeke. Adern von verschiedener Dicke und von dunkler und heller Fárbung

wechseln miteinander ab. Die dunkleren Adern, die manchmal auch in Form

von kleineren selbstándigen Bündeln vorhanden sind, bestehen hauptsáchlich

aus Feldspat und Amphibol mit verstreuten Biotitlamellchen, wenig grobkör-

nigem Apatit und Eutil.

Die Strahlenbrechung des Feldspat ist in jedem Falle eine hohe: auí Grund

der Extinktion gehört er in die Serié der Andesit-Labradorit-Bytownite.

Das AlbitZwillingsgestz mit dünnen Lamellchen ist háufig zu beobachten,

das Periklin-Gesetz in Verbindung mit Albit bingegen selten. Die Feldsp&te sind

Földtani Közlöny. XLVIf. köt. 1917.
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frisch. Einschlüsse kommen nicht ofi vor und zeigl sich die Glasmasse nur in

manchen Fállen den Spalten entlang. Stellenweise finden .sich nben den Feld-

spáfcen chloritisierte Amphibolreste.

Der Amphibol isi ein gewÖhnHcher grüner Amphibol. Sein Achsenwinkel

isi gro£, in optischer Beziehung verháH er sicb atets positiv, selten negatív.

An Einschlüsson ist er sehr arm. Mitunter verwittert er zu einer chloritartigen

Masse. zu Klinocblor.

Die hellén Partién des gebánderten Gneis besteben hauptsácblicb aus

Quarz, Feldspáten mit schwacber Lichtbiecbung und negativem Charaktér (Al-

bitvarietáfcen), wenig Biotit und als akzessorischem Gemengteil aas Zirkon und

Apatit.

In Verbindung mit den Einschlüssen des Andesites sind die infolge der

Wrwitterung des Gesteines entstehenden Zeolitbe zu erwábnen, die Proí'essor

Schafarzik ebení'alls in der Miskolcer Wanderversamnilung erwábnt und an-

gefuhrt bat. Von diesen Zeolithen hat Dr. Jugovics vor einigen Jahren viel ge-

saminelt und inir einen Teil davon zur Untersuchung übergeben. Für jetzt kann

icb wohl iiber eine detaillierte Untersuchung nicht bericbten, doch kann icb auf

Grund meiner bisherigen kurzen Bestimmungen folgende Zeolithe erwábnen:

Chabasit, Dosrnin, Houlandit und in Begleitung derselben Kalzit und Pyrit. Er-

wáhnt sei hoch, daB diese Ohabasite Universitáts-Assistent Dr. Aladár Ykndl

anaJisiert hat.

Die Aiidesite des Sátorosberges.

Makruskopiscb ist das Gestein von bráunlicbgrauer Farbe mit 5—6 mm
grófién Ampbibolsáulen und verstreuten Biotitla mellében. Seine Textur nábert

sich dem holokristalliniscb porpbyriscben Typus. Intratellurische Gemengteile

sind: Feldspáte, Hypersthene, Amphibole, Glimmer, wenig Apatit und aufierdeiu

Erze.

Die Feldspáte kumuien zumeisl taflignacb (010) vor, ihrer Kantén sind oft

abgerundet. Hauptsácnlich sind sic durch die Fxáchen (010), (001). (110). (101)

begrenzt. Hinsicbtlicb ihrer chemischen Zusammensetzung gehören sie in die

Lábra dorit-Bytownit serié

.

Zwillingsbildung kommt háufig vor. am allgemeinsten ist das Albit-ZwillingB-

gesetz ausgebreitet ; an der polysynthetischen Zwillingsgestaltung nehmen weni;_r

Lamellen teil. Selten wechseln breitere und scbmálere Lamellen mii einander ab;

ott ist eme kammartige Eindringung der breiteren Lamellen wahrzunehmen.

Das Periklingesetz tritt nur gemeinschaftlich mit dem Albit auf; naoh

dicsem Gesetz bildon sicb polysynthetische Zvsrilliii.Lít- ebenso wie die Albitzwillinge,

die Lamellen sind hier breit und körmén sogar eine ansehnliche Dicke erréichen.

Das Bavenoer Zwillingsgesetz ist selten. Ein in zwei Zwillingslagon befíndliches

Individuum zeigt je für sicb Albit-. beziehentlich Periklin-Zwillingstréifung- Regei

-

lnse Verwachsungon sind ebenfalls zu beobachten.

Zonenstruktur kommt oft, jedocb nicht allgemein vor; es kommen Feld-

spáte vor, die vollkommen zonenartig aufgebaul sind, doch gibt es auch homogene
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Individuen. Die Zahl der Zonen ist veránderlicb, wahrend man bei einzelnen nur

wenige findet, folgen bei den anderen die Zonen von verscbiedener Breite dichl

nacheinander. Sic laufen paralle] mit den Kristallkantén, die áuBeren zeigen in

den meisten Falién eine niedrigere Strahlenbrechung als die inneren, das heifit,

sir sind sauerer ; an einigen Stellen ist jedoch eine Abwechshmg von basischen

unt saueren Zonen zu beobachten.

An vielen Stellen sind elit 1 Feldspáte zerbrochen ; in manchen Fállen tritl

die Zertrmmerung in gröBerem Ma Be auf. An Einschlüssen sind diese Feldspáte

nicbl so reicli wie jené ini Steinbruch. Scblaokige Grundmasseeinscblüsse und

•Glaseinschlüsse sind die vorherrschenden. Die Forni der Glaseinschlüsse isi ver-

ánderlich ; sie können ein wenig ausgedehnt oder unregelináBig sein ; gewöhnlich

sind sie bráunlich gefárbt. Ihre Anordnung ist eine versebiedenartiga. Ini Inneren

des Kristalls háuí'en sie sich derart an, daB sie dasselbe gánzlicb ausfüllen, in

anderen Fállen wieder kommen sie nur sporadisch vor. Zirweilen zeigt sicb am
Bande eine dünne, an Einschlüssen reiche Zone, worauf dann eine breitere, ejn-

schluBfreie folgt, und scblieBlich ist das Innere des Kristalls abermals voll von

Einschlüssen. Ott bánit sich das reine Glas den im Kristall vorbandenen Spalten

entlang an. Hypersthen- oder balbmondförmige Glimmerblátteben kommen nur

verstreut als Einscblüsse vor. Lange, dünne Amphibolnadeln, sowie die abge-

rundeten Eutil-Interpositionen gebören zu den Seltenheiten.

Verwitterungserscheinnngen sind sejten, Cbloritisierung kánn nur stellen-

weise beobachtet werden. Sebr oft zeigt sich im Umkreis der Feldspáte ein dünner,

rostiger Saum, íür welchen das Matériái aller Wahrscheinlicbkeit na eb die Magne-

titkörner der Grundmasse liefern. Als Sekundárprodukt babé icb an einer Stelle

Epidot gefunden. Die Hypersthene bilden entweder gedrungene Saulén, oder

lange, schlanke Prismen. Ihr horizontaler Querschnitt bildet ein gedehntes Achteck

mit kleineren Prismenflácben und zeigen sie eine für Pyroxen charakteristische

Spaltbarkeit nach (110). Die GröBe derselben ist wechselnd, es gibt ganz groBe

und auch mit graduellem Übergang ganz klein entwickelte Hypersthene. In den

ineisten Fállen sind sie vollkommen automorph, ihr Bánd ist nur mancbmal
fa serig.

Sámtliche Hypersthene verhalten sich in optischer Beziehung negatív ; ihr

Pleochroismus ist stark ; c = zeisiggrün, senkrecht daraui strohgelb.

Unter seinen Einschlüssen ist Magnetit mit viereckigen, oktaederartigen

Querschnitten vorherrsebend, doch sind auch die langen, gestreckten, stábehen-

förmigen Ilmenite báufig. Glaseinschlüsse sind wenig vorhanden. Apatit gehöi't

zu den Seltenheiten. Infolge der Korrosion dringt oft Grundmasse in den Hyper-

sthen ein ; Feldspatkristalle kommen als Einscblüsse gleichfalls ziemlich háufig vor.

Die Hypersthene verwittern zu einem strahligen Aggregát, wahrscheinlich

einer Serpentinvarietát, die der Bst stark fárbt. Die Verwitterungserscheinung

tritt in gröBerem MaBe nicht auf, vollstándig verwitterte Individuen finden sich

nur unter den ganz kleinen Hypersthenen, wahrend bei den gröBeren dic Trans-

formation den Spalten entlang eintritt, oder es zeigt sich an íhren Bándern eine

dünne verwitterte, verrostete Zone. Infolge der Ausscheidung von Eisenoxid oder

Eisenhydroxyd sind die Hypersthene fleckig.

22*
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Die Amphibole sind auch makroskopiscb schon gut wahrnebmbar. Sie

konimen in Form von 5—6 mm groBen schwarzen Saulén, mit Hornglanz. in der

Grundmasse vor.

Unter dem Mikroskop zeigen sic zumeist eine gestreckte, prismatiscbe

Entwicklung und sind durch die Formen (110) und (010) begrenzt. Sie sind selten

grünlich, in den meisten Fállen aber braun gefárbt. Es sind dies basaltiscbe Amphi-

bole. Ihr Achsenwinkel ist groB, sie sind optisch negatív, der Pleochroismus ist

stark, wie bei den Ampbibolen im Steinbrucbe. Zwillingsbildung naeb (100) korrrmt

ziemlicb háufig vor; manchma] ist eine mebrfacbe Wiederholung der Lamellen

zu beobacbten.

Die Amphibole habén im allgemeinen eine starke Resorption erlitten ; man
findet im Umkreis sámtlicher Individuen einen schmáleren üder breiteren opazi-

tischen Rand, der jedoch bereits verwittert ist, und das Verwitterungsprodukt ist

vom Eisenrost gefárbt. In dieser verwitterten, opazitischen Zone kommen zuweilen

Biotitla mellében vor.

Der Amphibol verwittert áhnlich dem Hypersthen ; das Verwitterungs-

produkt stimmt mit der bei der Transformation des Hypersthens entstandenen

Masse überein. Seine genauere Bestimmung ist, da er einen eisenrostigen Strich

zeigt, schwierig, doch ist es aller Wahrscheinlichkeit na eb Cblorit oder eine Sor-

pentinvarietát.

Einschlüsse treten in groBer Anzahl auf. In den korrodierten Amphibol

dringt oft die Grundmasse selbst ein. An mehreren Orten erscheinen ziemlich

groBe Feldspatkristnlle, Apatitprismen und Magnetit-Oktaeder alá Inter-

positionen.

Der Glimmer ist Meroxen, dunkelbraun gefárbt und stark pleochroistisch.

Sein Achsenwinkel ist sehr klein, fást 0°, der optische Charakter negatív. Er konimt

nur selten vor, icb habé nur wenige Individuen beobaebtet, aber jedes war ein

groBer Kristall. Die Glimmer babén eine áhnlich starke magma tische Resorption

erlitten wie der Amphibol. Auch der sich an ihrem Rande zeigende opazitische

Ralimén, sowie das Innere des Kristalls ist stellenweise verwittert. Das Ver-

witterungsprodukt ist áhnlich jenem der bei der Verwitterung des Amphibols und

Hypersthens entstehenden Masse, doch tritt die Transformation nicht in gröBerem

MaBe auf. Die Glimmer enthalten ziemlich viel fremde Einschlüsse: so sind ins-

besondere kleinere Feldsp te, Eisenerze und kurze Apatitsáulen in ibnen zu be-

obacbíen. Nebenbestandteile sind Apatit, Magnetit und Ilmenit.

Selten sind die gedehntéren oder gedrungeneren Apatitsáulen. Die vier-

eckigen, an mehreren Stellen verrostenden Magnetit krist allé sind háufig. Die

see.hseekií.'1'ii odn gedehntéren, plattigen Ilmenit e kommen Beltener vor.

Akzessoiiscbef Geniengteil ist der selten vorkommende Quarz.

Die Grundmasse besteht aus mikroskopisch kitinen Feldspáten. Amphibol-

nadeln, Magnetitkristallen and éiner zwischen diese sich einkeilenden, von Rost

stark gefarbten, verwitterten, kloritartigeo Masse.

Der Feldspat der Grundmasse ist, nieinen Messungen zufolge Andesin.

daher sauerer als die porphyrisch ausgeschiedenen Feldspáte. Die Form ist recbt-

ecki<í oder lamellenartig. In ungeheueren Mfengen erscheinen in der Grundmasse
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die auf sekundárem Wege entstandenen langen, dünnen Amphibolnadeln mit

sechseckigem Querschnitt.

An Magnetitkörnem ist die Grundmasse gleicbialls reich. Zwischen diese

winzigen Kristállcben keilt sich eine von Eisenrost gefárbte Chloritvarietát ein,

die den zwischen ihnen befindlicben Eaum fást ausfüllt und die aller Wahrschein-

lichkeit na eh infolge der Verwitterung der Amphibolnadeln der Grundmasse ent

standén ist, oder aber bei der Transformation der kleineren Hypersthenindividuen

in die Grundmasse gelangt ist. Bezüglich der Struktur begegnet ma der sogenann-

fcen Pilotaxit-Struktur. Die Grundmasse ist voll mikroskopisch kleiner Kristáll-

chen, denen gegenübei die Glasmenge so gering ist, da6 dieselbe sozusagen nur

um die Mikrolithe eine schmale Hülle bildet. In dieser Grundmasse habén sich

die int ra telimischen Gemengteile verschiedener GröBe ausgeschieden.

Die Andesite von der westlichen Partié des Sátoroshegy unterscheiden sich

von dem Vorkommen an der Südseite nur durch den etwas gröBeren Quarzgehalt

und hinsichtlich der stellenweise vorkommenden dunklen Apatité. Das Gestein

ist mithin auf Grund der oben beschriebenen Mineralkombination ein Hypersthen-

Amphibolandesit.

FaBt man die petrographischen Verháltnisse zusammen, so sieht man, daB

es zweierlei Andesite des Karancsgebirges gibt : das Gestein des eigentlichen

Karancs und jenes der von demselben abzweigenden Rücken, der gránátén

íührende Amphibolandesit und das sich anschlieBende Sátoroshegy-Gestein, der

Hypersthen-Amphibolandesit

.

Ehe ich meine Arbeit abschlieBe, möchte ich es für notwendig erachten.

mieh ausführlieh mit der die Eruptivgesteine des Karancsgebirges behandelnden

Literátor zu bescháftigen. Vogelsang 1 macht zuerst Erwáhnung davon, daB in

dem dunklen Karancser Trachyt bei Somoskújfalu Cordierit vorkomme; er hat

das von Zipser übersende e Matériái untersucht und nachgewiesen, daB es voll

roter Gránátén ist, schwarzen Diorittrachyt-Cordierit enthált und mit seiner.

wahrscheinlich durch die Náhe des Basaltes erlangten fluidalen Struktur an Basáit

erinnert. Szabó hat Vogelsang mehrere Exemplare von Karancser Andesit ge-

sendet, die letzterer untersucht und dabei gefunden hat, dafi diese Gesteine nicht

mit jenem Stücke identisch seien, in welchem er den Cordierit erkannt habé. Nach

Szabó ist Andesit mit fluidaler Struktur im Karancs eine Seltenheit, wahrscheinlich

stammt er von der westlichen Seite und hat der Basáit seine Struktur hervorgerufen

.

Vogelsang hat den Dünnschliff, der die Grundlage seiner Untersuchungen

bildete, an Professor Szabó übersendet und so gelangte dieser in den Bedtz des

Mineralogisch-Petrographischen Institutes der Budapester Universit át. Diesen

Dünnschliff habé ich auch untersucht ; der Cordierit falit sogleich durch seine

GröBe, blaue Farbe und seinen vorzüglichen Dichroismus auf. Interessant ist die

fluidale Ttxtur des Gesteins, die weder bei den Karancser Andesiten, noch bei

jenen des Sátoroshegy vorkommt. Vogelsang hat in dem von Zipser gesendeten

Gestein Cordierit gefunden, wáhrend dieses Mineral in den von mir untersuchten

Gesteinen nicht in einem einzigen zu erkennen war.

1 Dr. Ferdinánd Zirkel: Die Kristalliten (1875). pag. 153.
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Allé jené Gegensátze", die zwischen dem von Vogelsang untersuchten

Dünnschliff und den Karancser Andesiten bestehon, bewéisen zweifellos. daB

jenes Exempíar, welches Zipseb an Vogelsang gesendet hat, nicht vom Karancs-

gebirgé stammtj sóndern mit eineni von einem anderen Orte herstammendea

Gesteinsttück vertauscht wurde.

Mit dem echten Cordierit des Karancser Andesites hat sich Professor. Szabó

ausführlich bescháftigt und sagte darüber íolgendes : «Als ich das Gestein des

Karancsgebirges überprüfte, fand ich, daB in derseiben Cordierit háufig vorkonunt

.

und wurde dieser bald für Quarz, bald für Feldspat gehalten; meistens bildet

er unregelmáBige Korner und diese konnte man eher als Quarz qualifizieren, ein

anderesmal aber hielten wir ihn bei seiner lánglichen und trotzdem homogénen

Textur für Feldspat. Zumeist ist der Cordierit des Trachyts veilchenfárbig und

erseheint so als amethystartiger Quar/».

Ich habé sowohl den Karancser, als den Sátoroshegyer Andesit gut revidiert

und mieh davon überzeugt, daB von dem Cordierit, den Szabó bestimmt erwáhnt,

keine Spur vorhanderj ist. Die in dem Gestein vorkommenden abgerund< h n

Quarzkörner, mit welchen vielleicht Professor Szabó den Cordierit verwechselt

habén mag, zeigen in vielen Fállen ein gutes Achsenbild und so ist es zweifellos,

dáB sie Quarz reprásentieren. Schönen veilchenfarbigen Cordierit habé ich nicht

einmal einen einzigen geíunden, doch bin ich manchmal auf schwach pleochroi-

stische, veüchenfarbige Apatité geraten, welche von Professor Szabó möglicher-

weise für Cordierite gehalten worden sein mochten, na ehdem er in seinem Werke

von dunkelfárbigen Apatitén keine Erwáhnung gemacht hat (die Lichtbrechun^

ist bei diesen bedeutend gröBer, als bei den Cordieriten) und die sechseckigen

Querschnitte nicht einmal Zwillingsverwachsung zeigen.

Mit diesen Ausführungen will ich nicht bewéisen, daB Cordierit in den Ande-

siten nicht vorkomme, án ja vorzügliche Forschungen bezeugen, daB es zahlreiche

Andesit I- gibtj bei welchen der Cordierit ein wesentlicher Gemengteil derselben

ist; z. B. in den Andesiten von Larrvpiglia marittima, Cabo de Gata 1 tritt der Cor-

dierit in ansebnlicher Ríengeauf. AuBer diesen könnten noch zahlreiche Vorkommen
a ul''_rezáhlt werden, bei welchen se ine Gegenwart unzweifelhaft nachgewiesen ist.

In den Andesiten Ungarns ist der Cordierit als wesentlicher Gemengteil

des Gesteins bisher noch nicht mit vollkommener Genauigkeit beschrieben worden.

Es kommen zwar im Gestein kristallinische Schitfereinschlüsse vor, die auch

Cordierite enthálten, doch sind letztere in den Einschlüssen zu finden vind bilden

keine Gemengteile des Gesteins.

Der Cordieritgehalt des Karancser Andesites ist allgemein in der Fachliteratur

aufgenommen

;

a wissenschaftliche Werke und Lehrbücher machen davon Er-

wáhnung. In kleineren Arbeiten findet man ebenfalls hierauf Bezügliches, so

erwáhnt Morozevioz in einer interessanten Abhandlung, in welcher er sich mit

1 A. Osann : Über die oordieritführenden Andesite von Hoyazo (Cabo de Gatu).

L. I). G. G. 1888. XL. 694.

» Dr. Karl Hintze: Handbuch dor Mineralogie. II. 2. 927.
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(len Bedingungen der Kristallisierung des Cordierits bescháftigt, das Werk Szabó's,

dns heiBt, er beziehl sich auf den Cordieritgehalt des Karancser Andesites.

Die auf das Vorkommen von Cordieriten in den
Andesiten bezügliche Literatiir.

Dr. Szabó József: A gránát és cordierü (dichroit) szereplése a magyarországi

trachytokban. A M. T. Akad. Ért. A természettud. körébl. 1877.

A. Bergeat : Cördierit und granatfuhrender Andesit von der Insel Lipari.-

N. J. 1896. II. 148.

Dr. Karl Hintze: Handbucb der Miiieralogie II. 2. 927.

E. Hussak: Über die Verbreitung der Cordierite in Gesteinen. N. J. 1885

I. 82.

G. H. F. Molengraaff: Cördierit in einem Eruptivgestein in Südafrika.

N. J. 1894. I. 79.

Josef j\Iorozevicz : Krist allisation des Cordierils in Andesitmagmen.

N. M. P. M. XVIII. 68.

Naumann— Zirkel: Elemente der Mineralogie. 724.

H. Osann : Über die cordieritfuhrenden Andesite von Hoyazo (Cabo de Gata).

Z. D. G. G. 1888. XL. 694.

A. Osann: Beitráge z. Kenntnis der Eruptivgesteine des Cabo de Gata,

Prov. Almeria. Z. D. G. G. 1889. XLI. 297. Z. D. G. G. 1891. XLIII. 688.

H. Rosenbusch: Mikroskopische Physicgrapbie. I. 2—166; II. 2. 1053.

Dr. Férd. Zirkel: Lebrbuch der Petrographie. II. 604.

Dr. Férd. Zirkel: Die Kristalliten (1875) pag. 153.

K. Vogelsang: N. J. 1891. II. 65.

Als Resultat meiner Untersucbungen betoné ich beim Abscnlusse meiner

Arbeit — wie ich schon in der Einleitung hervorgehoben habé — daB es in den

Andesiten dieses Gebirges keinen Cördierit gibt und d?.B das Gestein nicht Biotit-,

sondern Amphibolandesit, beziehentlich Hypersthen-Amphibolandesit ist. Meine

Arbeit beendigend. erfülle ich eine angenehme Pflicht. indem ich meinem hoch-

geschátzten Professor, Herrn Uni versit áts professor Dr. Béla Mauritz für seine

wertvollen Ratschláge und seine Unterstützung, die mir den erfolgreichen Ab-

schluB meiner Arbeit ermöglichten, meinen ergebensten Dar.k abstatte. Gleicher-

weise spreche ich dem Herrn Gymnasialprofessor Eugen Noszky meinen Dank
a us für die gefállige Mitteilung der auf die geologischen Verháltnisse bezüglichen

Studien

.

Budapest, den 20. Mai 1917.

Bearbeitet im Mineralogisch-Petrographischen Institut der kön. oi)g.

Uni versit át.

(Übersetzt von M. Przyborski, dipl. Bergingenieur.)
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INTERESSANTE NEUE FÜNDE IM MÜSEUM DER KGL. ÜNG.

GEOLOGISCHEN REICHSANSTALT.

Von Dr. Theodob Kobmos.

Mii Fieur 21.

Neuerdings gelangte die kgl. ung. Geologische Reichsanstalt in den Besitz

einiger interessanter und wertvoller Wirbeltierreste.

Vielleiehl das wichtigste dieser ist ein Büc ken s child- Teil
von 21x21 cm Durchmesser des von Jaekel in 1902 in den Mitteilungen der

Balaton-Kommission monographisch beschritbenen Placochelys ylacodonta. Das

neue Exemplar stámmt ebénfálls aus dem unteren Keuperkalk des Jerusalem-

Berges bei Veszprém und verdanken wir es der freundlicben Aufmerksamkeil

des Direktora des Piaristen-Gymnasiums in Veszprém, Desider Laczkó. Das

bier zu bescbreibende Objekl isi bésonders deshalb wertvoll. weil es der erste

gröBere Panzerteil von Placochelys ist, das im Originál untersucbt werdén kann.

Seiner Zeit konnte namlich Jaekel die Panzerfragmente aus dem harten Keuper-

ka]kstein nicbt freilegen und muBte sich deshalb mit der Untersuehumg des

Abgusses begnügen. Er meiBelt* namlich den etwas weicheren Knochenpanzer

heraus und aus dem erzielten Negatív licC er cinen AbguB verfertigen. Der hier

besprochene Panzerteil lag nicbt so tief im Gestein, auch war der den Knocben

bedeekende Teil des Kalksteines etwas mérgeiig, so daB Praparator Viktor

Haberl den Rési anter meiüer Auí'sicbt freilegen konnte.

Leider waren die Steinbruch-Arbeiter, wie gewöhnlich. auch jetzl nicht

,
genügend aufmerksam, so daB ein Tei! des Fundes verloren gegangen ist. Ein

Teil der fehlenden Höcker wurde vom Praparator ersetzt, um die Oharaktere

í Panzers besser darzusteJlen.

Demzufolge ist deutlich zu sehen (vgl. Abbild. 21). wi< die Höcker sicb

aus dem durchschnittlich 1*5—2 cm dicken Panzergrund hervorheben und wie

sie auf der Oberfláche des Panzers gruppierl sind. Die in parallelen
L i n i e h verlaufenden Höcker s t e h e n ni c b i g a n z sen k-

r e chi und t r a g e n 8—10 b reil e i? i p ]> e n . di e d u r c b m e b r-

weniger vertiéfte Gruben von einander getrenn'1 sind.
Von oben betrachtel ist deshalb <\<r groBe Böcker PofeZIo-artig gestaltet. Die

'Ben Höckti sind kr a n zártig von ki ein erén, ein-
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fácher gebauten Höckern umgeben, die an dei Wurze.1

dér K i p p e n (1 e r g r <> 6 e n Hcker stehen. S o v i e 1 E r h e.*

bungen die Seiten des gr o Ben Eöckers zieren, ebensQ-

viel (8—10) kleine Hcker nehmen am Aufbau des Kran-

zes Teil.

Fio-. 21. Rückenschildteil von Placochdys plcKodonta.

Zwischen den Reihen der groBeu Höeker erheben sich in 3-4. ebenfaJls

tnehr-weniger parallelen Reihen die kleinen Hcker, derén Hbe nú-ht einrnal

die Hálfte der grofisn erreicht.

Dk- zu drr Ordnung der Sauropterygier und in die Familie der Placodontidae

ger-einte Gattung Plucochelys. welche von Jabkeliiiu den Nothosauriern und Schild-

kröten in Zusammenbang gebrachl wurde, ist bisher nocb ungenügend bekannt.



338 KURZE MITTETLUNGEN.

Au- dicsem Grund begrüBen wir den ueuen Fund von Desider Laczkó mit groBer

Freudé, da hieraus die Entstehung des Rückenparizers vielleicht endgültig gelöst

werden kaim.

Die eingehende Untersuchung des neuen Panzerteiles ist schon eine spezielle

Aufgabe, derén Lösting einem Spezialisten überlassen wird.

Den zweiten Fund bilden drei wohlerhaltene, obzwar etwas fehlerhafte

Anthracoiherium-Zakww aus dem aquitanischen Koblenflöz der Lónya-Kolonie bei

Petrozsóny. Das Museum der kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt verdankl

diesen Fund Herrn Oberbergrat Július Halaváts. Es handelt sicb. um einen

oberen Molaren- und zwei Eckzahnfragmente. Die Záhne sind ganz schwarz ge-

fárbt, ihr Schmelz besitzt Porzellanglanz. Die Kaufláche des Molares ist etwas

abgenützt. Anthracoth.erium-B.vMv waren bisher in Ungarn bauptsácblich aus dem
Oligozán Siebenbürgens bekannt, wo vorwiegend Arten von kleiner Statur vor-

kamen. Dir hier besprochene Art von RhinocerosgröBe gehört wabrscbeinlicb zu

Anthr. magnum oder zu dessen Formenkreis. Da aber aus Európa cca 20 Anthr.

-

Arten bekannt sind und da mir ferner in Budapest kein Vergleichsmaterial zui1

Verfügung stand, muB die Bestimmung der Art, sowie die Bevision der übrigen

uimarisehen -4n/7?r.-Reste der Zukunít vorbehalten bleiben.

Ebenso wichtig und bedeutungsvoll sind die AntíUypenreste, welcbe — aus

den práglazialen Kluftausfüllungen des Nagyharsány-Berges bei Villány und des

Somlyó-Berges bei Püspökfürd stammend — vorgelegt wurden.

Icb fand vor einigen Jahren am Harsány-Berg nebsi zahlreichen

Scbafiesten einen spirálén Horn'zapfen. Es sebien die Annabme wabrscbein-

licb. daBall diese Resté ven ein und derselben Tierart herstammen und daB es

sicb. hier um ein groBes Scbaf mit spirálén Hörnern handelt, dessen Záhne typische

Scbafzábne sind, dessen Hörner aber an jené der Antilopen erinnern. Diese meine

Ansicbt áufierte icb in der KoOH-Festsohrifí (p. 56) und diese Ansicbt teilte aucb

Prof. Matschie, der bekannte Berliner Mammalog, denen die fraglichen R
vorgelegt wurden.

lm Jahre 1916 besuchte ich das Villányéi Gebirge wiederbolt und diesma

wurden am Harsány-Berg zwei, etwas an Hirschzahne erinnernde Záhne gesam-

melt, die gewissen, im práglazialem Matéria] des Somlyó-Berges bei Püspökfürd

in groBer Zab! gefundenen Resten auffallend áhnlicb Bind. W. Freudenberg.

Privát doznii zu Göttingen, ein tüchtiger Kenner der práglazialen Wiederkáuer

hielt sich vor kurzem in Budapesl auf und erkannte nach Bi sicb igut g des

erwáhnten Materiales in den Záhnen Reprásentanten der ausgesto.rbenen

Antilope ( Tragelaphus) Jágeri Butim. Zu dieser Art gehört der spirálé Horn-

zapfen vom Harsány-Berg, zwei Zábne und eine groBe Zahl von Resten aus

Püspökfürd. Am Earsány-Berg komml demnach neben dem grófién práglazialen

Scbaf (aus dem Formenkreis Ovis arils) aucb diese interessante Antilopenart vor,
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die an GröBe den Kudu (Strepsiceros) übertraf, and dk' naoh Freudenberg aucb
in der Forestbed-launá auftritt.

Das Vorkonimen dieser Art in unserer praglazialen Fauna verknüpfl diese

nooh inniger mit der Forestbed-Fa una . Der Umstand fernér, daB unsere Antilopen-

art sowobl in der Fauna des Harsány-Berges, als aucb in der von Püspökfürd
vorkomnit, beweist im Gegensatz zu Méhely. daB die Faunén beider Fttridörte

altersgleicb sind.

Noch wicbtiger ist aber der Zusaminenbang, der sich auf Grund dieser

Art, die aucb. in den scbwábischen Bohnerzen (OberrfiiozSn) vorkommt.
zwischen der ungariscben praglazialen Eauna und der Fauna des álteren Neogens
zutage fcritt.

Von Piispökfürdü beschrieb Fejérváry vor kurzeni eine neue Froscfa-

gattung (Pliobatmchvs), derén primitive Charaktere gewissermaBen an die oligo-

raiozáne Gattung Palaeobairachus erinnern. Falls die aus dem deutscben Miozán

bescbriebene Antüopc Jágeri mit den ungariscben praglazialen Antilopen gánz

ident wáre — was durcb einen unmittelbaren Vergleich bestátigt werden muB —
so wáre diós die zweite Art dieser Fauna, welcbe miozáne Beziebungen andeutet.

Das zuletzt vorgelegte Objektist ein seltens chönes, riesengroBes Gtweibpaar

von Cervus giganteus (auf Sebádelfragment), das vor einigen Jahren bei Kecske

in das Netz des Fiscbers Ludwig SzÉpigelangte. Das Objekt babén Dr. Koloman
Szabó Kustos am Museum zu Kecskemét und Verfasser dieser Zeilen im

vergangenen Herbst an Ort und Stelle dem Museum der kgl. ung Geologischen

Keicbsanstalt erworben

.

Pohlig und Lydekker untergchfeiden fünf Subspezies von Cervus

giganteus, u. /w.

Cervus giganteus typicus (= C. Hibemiae; irisebe Easse).

« « Buffi ( —C. germaniae; germanisebe Easse).

« « italiae (mediterráné Kasse).

« « Bélgrandi (französisebe Easse).

« « carnutorum (Forestbed-Basse).

Von diesen Bassen sind die drei ersttn genügend bekannt, wábrend von den

beiden letzten nur fragmentare Beste vorliegen. Die Geweibcharaktere der iriseben,

germanischen und mediterránén Easse bat Pohlig im Bd. XXXIX der Palaeonto-

grapbica eingehend besprochen. Icb befasse mich deshalb mit der umfangreieben

Bescbreibung der Geweihtypen nicht weiter und verweise nur darauf, daB wábrend

die Spannweite (d. h. die Breite zwischen. beiden Geweibspitzen) der iriseben

Bas.-e Zy2 m übertreffen kaim, dúselbe bei der germanischen Easse höcbstens

1*8, bei der mediterránén VI m betrágt.

Pohlig und seinem Beispiel folgend aucb Lydekker záhlen die ungariscben

G. giganteus-GQ-weihe zur mediterránon Easse. Pohlig bemerkt, daB C. gig. italiae
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im groBen Ganzén der germanischen Rasse náher stehfc, als der irischen und daB

sich die ungarischen Geweihe in ihrem Habitus eher der germanischen Ragse náhem.

Auch ist es seiner Meinung nach nicht ausgeschlossen, daB es zwischen beiden

Übergánge (Kituzungen?) gibt.

Die Spannweite oes vorgelegten Exemplares aus Kecske betrágt Siber

2% ni (252 cm), die gröBte Lángé beider Geweihe erreicht (samt den StimknocrKja,

auf der Innenseite der Krünimung) 335 cm. Dieses Geweih ist alsó bedeutend

gröfiei, als die gröBben Geweihe der mediterránén und germanischen Rasse, er-

reicht. aber die niaxirnale GröBe der irischen Easse nicht. Seiner Forni nach steht

dieses Geweih von der mediterránén Rasse am weitesten entfernt und erinnert

ehestens an die gernianische. Einigerma Ben ist es aber den irischen Typus áhnlich,

man könnte fást sagen, es steht zwischen beiden.

Es scheint alsó, als ob in Ungarn auBer der typiscben mediterránén Race

(vgl. Pohlig Leiig. 8) noch eine andere, der germanischen Rasse nahestehende,

uder mit dieser identt Riesenhirschart gelebt hátte, die nach der Form und GröBe

ihres Geweihes, ebenso wie die irische. Rasse, kaum ein Waldtier gewesen sein

konnte. Ich bin geneigt, diese — wahrscheinlich auf Sumpfgegenden lebende —
Rasse vorláufig den Formenkreis von C. giganteus Buffi Nhrg. einzureihen (Typus

das Wormser Exemplar von Nehrijíg, Pohlig 1. c. fig. 4c), es kann aber auch

-•in, daB neuere glüeklichere Funde dieser Rasse im System eine selbstándige

Stelle sichern werden.

Das vorgelegte Geweih, das eine Zierde des Museums der kg!, ung. Geolo-

gischen Reichsanstalt bildet, verpflichtet uns zu öfteren Besuchen bei den Fischen

am Tisza-FluBe. Das Bett der Tisza ist eine wahre Schatzkammer der schönsten

Funde ; es wáre ein unersetzlicher Schaden, wenn derartige Objekte der Wissen-

schaft nicht gerettel werden könnten. t

Die mühsame Práparierung und Restauration des Geweihpaares von Kecske

lobt dei Meistefhand des Bildhauers Viktor Haberl, Práparators der Geologischen

Reichsangtall

.
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DAS IM BARANYAER INSELGEBIRGE

AM 29. MAI 1909. BEOBACHTETE ERDBEBEN.

Von Di\ A. Eéthly.

— Mit der Figur 21. —

Das jenseits der Donau zwischen Pécs, Barcs, Kaposvár und

Szegszár d sich erstreckende aseismische Gebiet ist in Südost durch eine

seismotektonische Linie erster Ordnung begrenzt. Auf der Erdbebenkarte von

Ungarn 1 wird das südöstlicbe seismische Gebiet des zwiscben der Donau und der

Drau befindlichen Baranyaer I n s e 1 g e b i r g e s durch eine seismo-

tektonische Linie von dem der aseismischen Scholle angehörenden eigentlichen

Mecsekgebirge getrennt. Dieses Gebiet verdient aber hinsichtlich der

Erdbeben schon deshalb unsere Beachtung, weil der ihni gegenüber, zwischen

der Donau und der Tisza liegende Landesteil sich zwischen Baja und Új-

vidék gleichfalls als aseismisch erwies.

Die Gegend südlich des M e c s e k g e b i r g e s ist eigentlich arm án

Erdbeben und erst aus allerneuester Zeit stehen uns von hier einige vertra.uens-

würdige und untersuchenswerte Erdbeben zur Verfügung. Von diesen ist das-

jenige vom 29. Mai 1909 2 sowohl rücksichtlich des TJmfanges, wie der Lage des

Schüttergebietes für diese Gegend von Bedeutung.

Über dieses Erdbeben wurden durch das Meteor ologische I n-

s t i t u t
3 folgende Berichte gesammelt

:

1. Hi d o r. 7
h 00m V°. Ein vertikaler StoB von 10—15 Sekunden Dauer.

Bilder fielen von den Wánden, Gefásse klirrten. Murrendes Geráusch ging voraus

und folgte dem StoBe. Das Erdbeben war auch in B, á c z p e t e r d zu verspüren.

1 A. Réthly : Die. Erdbebenkarte Ungarns. «G erlandsBeitráge z u r Ge o-

physik.» Bánd XIII. 4. Seite 283-305. Leipzig, Berlin 1910.

2 Avis maerosismique de Hongrie. Année IV. 1909. Herausgegeben von der fcgl.

ung. Meteorologischem Reichsanstalt Nr. 22— 23. 29. Mai. Seite 11.

3 Das durch die kgl. ung. Meteorologischc Reichsanstalt gesam-

melte Beobachtungsmaterial gelangte nach Übergabe des Erdbebendienstes an das Seismo-

logische Observatorium der kgl. ung. Universitát der Wissenschaften in den Besitz dieses

Observatoriums, bezw. des Saismologidchen Institutes. Zur vorliegenden Arbeit hatte Herr

Univ. Prof. Dr. R. v. Kövesligethy die Freundlichkeit mir die Originalberichte zur Ver-

fügung zu stellen, wofür ich ihm auch hier meinen Dank abstatte.
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g}^ 2. Hird. 6h 45m IV°. Zwei einander folgende StöBe uo N—S-Eichtung.

Dauer 3 Sekunden. Hangi ade OLgenstánde be-wegttii sicb, GefáBe, Bilder, Türen

i. aselten. Glcicbzeiti^ wurde Muiren vemommen. (J. Eberhardt.i

| 3. K át o 1 y. 6h 30111 Y c—VI . Drei-vier rmttelstarke StöBe von obeu nact

abwárts verlaufend. Es wurde aucb wogende Bewegung wahrgenommen. Leiebi

3
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pendelnd aufgehángte Gegenstánde rückten von ihreri Plátzen, Mörtel barst,

Rauchfánne st ürzten herab, Dachziegel Kelen /u Boden. Gleichzeitig wurde Murren

beobachtet. (J. Sajnovics.)

4. Kis ko zár. 7
h 00m 1V°-V°. Drei Stöe von S nach N mit 10 Sek.

langem Wanken. Tüivn und Fenster rasselten laut, Büder rückteri von ihren

Plátzen. Gleichzeitig tiefea unterirdisches Rauschen. Das Erdbeben wurde auchin

den Gemeinden M i s 1 é n y, Személy, Elinni und Sáros beobachtet.

(E. DlTTLER.)

5,Lipt ód. 6b 30m III°.EinStoBv(»n Enach VV mit starker Erschütterung,

die auchin dem Dorfe Ma ráza yerspüri wurde. Gegenstánde rückten von der

Stelle. (J. Hábel.)

6. Magyarsarlós. 7U OQf* V°—VI°. Ein starker vertikaler StoB von

3 Sek. Dauer. Hángende Gegenstánde, Einrichtungsstücke rückten weg. Gemur-

mel war nicbt zu vernehmen. Ein Schornstein stürzte ein. Das Bében rief Scbrecken

hervor.

7. Mecsekszabolcs. 6h 50m V°. Zwei StöBe in einem Zeitintervall

von zwei Sekunden und der Dauer von je einer Sekunde. Hángende Gegenstánde

rückten von der Stelle, GefáBe klirrten, Schlafende erwacbten. Geráusche keine.

Die durch das Erdbeben hervorgerufenen StöBe mach-
ten sich in allén Strecken des hiesigen Kohl enbierjg,-

werkes bemerkbar. Die tiefste Strecke liegt 53 m ü b e r

dem Meere. Nach den Behauptungen einzelner Gruben-
arbeiter krach te die Zimmerung, ki ein e Kohlén- und
Steinstücke f i e 1 e n h e r a b und e s b e m á c h t i g t e sich i h r e, i

die Empfindung, als sánken sie hinab. (R. Sztraka.)

8. M e c s e ks z a b o 1 c s. 6h 45m V°. Rütteln, GefáB klirrte. Gleichzeitiges

donnerartiges Getöse. Aus vielen Háusern flüchteten die Bewohner. (J. Szokola.)

9. Misi én y. 7h 00m IV°-V°. Ein StoB mit 4 Sek. langem Wanken.

Fensterklirren . Sitzende, stehende, gehende Menschen wankten. Schwaches Ge-

murmel hörbar. (F. Dreiecker.)

10. Nagyk zár. 6h 45m IV°. Ein heftiger StoB mit wellenförmigem

Wanken in E—W-Richtung. Dachgebálke krachte, GefáBe klirrten. Leute ím

Preien begannen zu wanken. Gleichzeitiges explosionsartiges Getöse. Die Leute

vermuteten in Mecsekszabolcs "der Somogy eine Grubenexplosion.

ÍJ. Waxler.)

11. Pécs. 7
h OO"1 IV . Ein StoB in der Richtung S—N mit augenblick-

langer Bewegung. Hángende Gegenstánde rückten von der Stelle Fenster klirrten,

Schlafende erwacbten. Betten schoben sich von ihren Plátzen. -(F. Gallovich.)

12. Pécs. 6h 53m III°-IV°. Schwaches Erdbeben mit etwa 20-25 Sek.

langer Bewegung. Keine Geráusche. In der östlichen Stadthálfte wurde das

Erdbeben lebhafter verspürt . das an mehreren Orten Schreck bervorrief. (E.

CZIERER.)

13. Pécs-Be rgwerk. 6h 55m III —IV . WelKge Bewegung von

E nach W. Wurde von mehreren wahrgenommen. (E. Vizer.)

14. Pécs vára d. 7h 00m 111°. Ein StoB mit aus E gegen W schreitende?
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Bewegung. Eine Bléchtasse klirrte, die Tre öffnete sich. Dröhnendes Getöse.

(V. Hal.)

15. Püspökbogárd. 6h 2m V°. Ein vertikaler StoB mit Bewegung

\(i)i der Dauer einer Sekunde. Das Erdbeben glicb eíner vertikalen Explosion.

(M. Ujváry.)

16. Romon y a; 6h 55m V°—VI°. Eih VertikalstoB mit 2 Sek. langer

Bewegung. Von den Dáchern fielen Mörtel und lockere Dachziegelstücke herab.

Gleichzeitig starkes donneráhnliches Getöse. (J. Gruber.)

17. Szeli . 7h 00m III — IV°. Mehrere StöBe in rascher Folge mit etwa

10—15 Sek. láng wáhrender Bewegung. GefáBe und Bilder wurden bewegt. Gleich-

zeitig war mittelstarkes Gemurre vernehmbar. (N. Eeil.)

Verneinende Berichte gelangten aus folgenden Orten ein: Bonyhád,
H. i m e s h á z a . Kvágó szlls, Maráza, Németbuly, Németi,
Pécsudvard. Pogány. Siklós, Szenti ri n c/, und Püspök-
szenterzsébet.

Die aus der kartographischen Verarbeitung dieses Beobachtungsmaterials

gewonnenen Ergebnisse sind imNachfolgenden zusammengeícsst. Aus den an den

einzelnen Orten beobachteten Angaben wurde in erster Beihe scbátzungsweise

die Stárke des Erdbebens ermittelt und auf Grund der Bebestárken die auf S. 842

mitgeteilte Erdbebenkarte entworfen.

Der zeitliche Entspannungsmoment konnte nicht genau ermittelt werden,

da die Bebenwellen sich bloB auf so kurze Entfernungen fortpflanzten, daB keines

der vier zunáchstliegenden Erdbebenobservatorien dieselben registrieren konnte.

Die Observatorien in Budapest, Kalocsa, Z a g r e b und B e 1 g r a d

erwáhnen nichts von einem Erdbeben am 29. Mai. Demnach sind wir gezwungen

als wahrscheinlichste Zeit die Angabe der meteorologischen Station Pécs uns

zn eigen machen, der zufolge alsó das Erdbeben u m 7 Uhr 53 Minuten

m i 1 1 el e u r o p ái s eh e r Zeit erfolgte.

Das am kráftigsten erschütterte Gebiet, wie das Epizentrum selbst, ist in

der Gegend zwischen Ro monya, Bogáros und Nagyk zár anzu-

nehmen. Hier ist die Kreuzung zweier seismotektoniseber Linien vorauszusetzen

und es ist áuBerst wahrscheinlich, daB das Epizentrum in der Nábe der Kreuzungs-

i\ el le zu sucben sei.

Das Epizentrum befánde sich daher etwa

46°04' n. Br. und 18°20' ö. L. v. Grw.

Auf dem Gebiete stárkster Erschütterung betrug die Stárke d e s Erd-
bebens annáhernd VI°, naeh der XII°-Skala.

Das Pleistoseistengebiet wird durcb die Orte Bog áros,

N a g y k o z á r, M a g y a r s a r 1 ó s und K á t o 1 y umgeben ; die durch

diese Isoseiste umgürtete Fláche betrágt 57 km 2
, entspricht alsó einer Kreisfláche

mit dem Durchmessa 8*5 km.

Die mittlere Schütterzone umgebende Isoseiste láuft in der Nábe der Orte

Mecsekszabolcs, Iliid. Szell. Hidor und Ki s ko z a r. Diese

Fláche besítzt ein AusniaB von 126 km 2
, alsó gleich einer Kreisfláche mit dem
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Durchmesser 40*2 km. Diese Zone ist ebenso wie die Kernfláche von einer axialen

Ausdehnung in WNW—ESE gekennzeichnet.

Die abschlieBende Grenzisoseiste beschreibt endlich den folgenden Weg:
in NW verlauft sie unmittelbar am FuBe des Mecse kgebirges, insoferne

Pécs-Ber gwerk, Somogy und Pécs várad in dieser Gegend

bereits auf den auBersten Bánd des Schüttergebietes falién; Püs pöksz ent-
c r z s éb e t liegt in E schon auBerhalb der Grenzisoseiste, desgleichen M a r á z a

;

dagegen Hegen südlich und westlich Liptód, Lothárd, Mis lény und
die Umgebung von Pécs wieder innerhalb. Das gesamte Schüttergebiet ist

solcherart gleich der FI a eh e von 300 km2
, óder einer Kreisfláche mit dem

Durchmesser von 61'8 km.

Laut der dankenswerten Mitteilung des Herrn Dr. E. Vadász liegt das

gesamte Areal des in fragestehenden Erdbébens südlich vom mezozoischen

Grundgebirge des n ö r d 1 i c h e n B a r a n y a e r Inselgebirges. Es falit

alsó auf einen Teil des in allerjüngster Zeit hinabgesunkenen Gránit grundgebir-

ges des Mittelbaranyaer Hügellandes. Demzufolge beweist alsó

das Schüttergebiet und die Lage des Epizentrums, daB hier auch heute noch in

Gangé befindliche Erscheinringen einer geologisch festgestellten jungzeitlichen

Krustenbewegung vorhanden ist.

Von anderen interessanten Einzelztigen des Beobachtungsmaterials ist

ferner noch zu erwáhnen : die S t o B r i c h t u n g ist in P é c s und K i s k o z a r

als von S na eh N erfolgt beobachtet worden, wáhrend man in Hird genau

entgegengesetzte Eichtung wahrgenommen habén will. lm Sinne der in Pécs-
Bergwerk, Pécs várad, N.agykozár, Szell und Liptód
beobachteten StoBrichtung pflanzten sich die Bebewellen überall von E na eh W
fórt. Auf dem Pleistoseistengebiete und auch zum Teil auBerhalb desselben wui'de

der StoB überall vertikal verspüit, was von sehr groBer Bedeutung ist, da es auf

eine ruckartige Bewegung hindeutet. Die Beobachtungen über die StoBrichtungen

mit einander vergleichend nehmen wir an, daB die Scholle, welche durch das

Erdbeben am 29. Mai 1909 in Bewegung gebracht wurde, von Ost nach
West rückte und in ihrer mittleren Partié einen stárkeren nach abwárts

gerichteten Schub erlitt. Es ist ja möglich, daB die in Frage stehende Bewegung

in dieser Bichtung eine ganz minimale ist, ja, daB sich zum Ende selbst durch

Prezisions-Nivellement keine namhafteren Höhenveránderungen (bis auf Zenti-

metern) dartun lieBen ; daB aber derartige Bewegungen immerhin und haupt-

sáchlichst dórt sehr möglich sind, wo laut den geologischen Feststellungen sehr

jungzeitliche Dislokationen auch noch in allerneuester Zeit vor sich gegangen

sein muBten, ist nicht zu bezweifeln und nach meinem Dafürhalten ist alsó diese

Erklárung annehmbar.

DaB sich in dieser Gegend tatsáchlich eine Senkung vollzog, dafür dürfen

wir die in dem Kohlenbergwerke zu Mecsekszabolcs gemachten Be-

obachtungen als Beweise annehmen. Hier krachte die Zimmerungin allén Strecken,

Kohlén- und Steintrümmer fielen herab und die Schichtleute hatten das Empfin-

den des Hinabsinkens. Grubenarbeiter, die táglieh mehreremal im Förderstuhle

sitzen, sind aber mit dem Empfinden einer sinkenden Bewegung sehr vertraut

Földtani Közlöny XLVII, köt. 1917. 23



34C VERSCHIEDENE MITTEILUNGBN.

und darum scheinl in diesem Falle gerade bei ihneri eine Sirinestáuachung völlig

ausgeschlossen.1

Einem Fortpflanzen des Erdbebens in SW- und NNW-licher Richtung

geboten die das Schüttergebiet in dieser Richtung begrenzenden tektonischen

Hauptlinien Einhalt. Es soll hier bemerkt werden. daB unter tektonischen Haupt-

iinien nicht etwa solcbe gedacht sind, die aus voráufgegangenen geologiscben

Aufnahmen — Litteratur — bereits bekannl gewesen sein mochten, sondern

solche. die aus Erdbebenbeobachtungen von Fali zu Fali ermittelt wurden. Wir

dürfen mithin annehmen, daB wenri die solcherart ermittelten tektonischen Haupt-

linien mit den geologisch festgest eliten, alsó auf anderem Wege gewonnenen

öbereinstimmenden, denselben aucb rücksichtlich der ferneren Erdbebenfoí:-

schung groBer Wert beizumessen ist.

lm Norden war alsó das Erdbeben an der vor dem FuBa des Mécs e k-

gebirges verlaufenden tektonischen Hauptlinie noch ziemlich kráftig zu

verspüren, drang aber über diese Linie nicht hinüber, wofür der verneinende

Bericht aus Kvágószölls und ferner auch der Umstand spricht . daB

auch a us der Gegend von Or f fi, Budafa, H e t é n y und Vasas keine

Berichte einlangten, obschon bei der Tatsachenaufnahme Fragebogen auch nacb

diesen Orten geschickt wurden.

Die in der Richtung P é c s-P écs várad ermittelte und das Weiter-

dringen des Erdbebens hier vereitelnde tektonische Hauptlinie deckt sich nacb

Dr. E. Vadász im groB n und ganzen mit den Randbrüchen, welchen entlang das

mi SDzoische Grundgebirge zu Ende des Pannonikums in gröBere Tiefe hinabsank.

In Südwest dürfte dem weiteren Vordringen des Erdbebens gleichfalls

eine in der Richtung Kvágószölls— Ud várd— Németb ól y

angenommene tektonische Hauptbruchlinie Grenzen gesteckt habén, obwohl

ebenso in dieser wie auch in östlicher Richtung die Bebestárke infolge Absorption

durch die Erdschichten etwa proportioniert mit der Entfernung vom Epizentrum

sachte abnahm.

Drei séismotektonische Linien glaube ich auf dem Schüttergebiete festlegen

zu können. Die eme tektonische Hauptlinie durchdringt das epizentrale Gebiet,

vírliiuít in der Richtung P écs—B o gár o s—Eo m o n y a—B. er kes d—
Szeli—M a r a /. a . ülése wird von zwei Querbruchlinien der Richtung Nord-

ost—Südwest durchschnitten. derén erstere über P écs—Hir d— Na gy-

kozár und Mis lény, die zweite über Szell—Kát oly—Hi d o r

liegt. In der Náhe des einen Scbnittpunktes befindet sich das Epizentrum und auch

das Pleistoseistengebiel ist durch die beiden Querlinien im Umrisse gégében. Zu

bemerken ist. daB diese seismotektonischen Linien imgr< Bt n sich mit geölogischen

Lángs- und Querbruchlinien decken, wie dies< s durch die geölogischen Aufnahmen

des Dr. E. Vadász festgestelll wurde.

1 Ein ganz ahnliob.es ruck-, bezw. senkungsartiges Erdbeben im Bergwerke selbsl

ht man auch am 29. Dez. 1894 in Oravica wshrgenommen.

Verni. Dr. A. Réthly : Die in den .lalircii 1894-1895 in Ungarn beobachteten Erd-

beben. Budapest 1915. (S. 58 59.)
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Endlich sei auch der im Zusanmienhange mit dem Erdbeben beobachteten

Tonerscheinungen mit einigen Worten gedacbt. Diese Wahrnehmungen sind auch

recht interessant. In der Náhe des Epizentrums in Bogáros und Nagy-
k zár hatte mau explosionsartiges Geráuscb vernummen, ferner wurden stár-

kere Tonerscheinungen auch noch aus den Ortcn. die über der das Schüttergebiet

in SE umgrenzenden seismotektonischen Linie Hegen, gémeidet. Die hie,rauf

bezugnehmenden Berichte sind jedoch mehrfach nur problematischen Wertes,

so zum Beispiele gelangten aus Mecsekszabolcs sowohl verneinende, wie

bejahende Meldungen über Tonerscheinungen ein. Es ist natürlich nicht möglich ein

Urteil zuschöpfen, ob maii ani Rande des Schüttergebietes tatsáchlich Geráusche

seismischen Ursprunges vernommen habé, oder durch zufállige andere Geráusche

sich táuschen lieB. Jedenfalls ist es interessant und charakteristisch, dafiexplosions-

artige Geráusche gerade in der epizentralen Gegend einmütig vernommen wurden.

Wie schon erwáhnt, liegt unser Schüttergebiet zwischen zwei aseismischen

Gebieten ; alléin südöstlich von hier gegen die Donau zu, kommen noch ein-zwei

mindére Bebestellen vor. Eme solche ist Karanc s,1 wo am 24. August 1897

sich ein kleineres Erdbeben ereignete; eine andere stellt die Umgebung von

Báttaszék2 vor, wo man am 25. Márz 1907 Erdbeben beobachtet hatte;

desgleichen ist auch das am linken Ufer der Donaugelegene M o n o s t o r s z e g
3

noch hieher zu rechnen, wo es am 22. August 1907 ein schwácheres Erdbeben gab.

Aus álterer Zeit — vor 1880, da bei uns zu Lande noch kein regelniáfiiger

Erdbebendienst gepflogen wurde — sind keine namhaftere Erdbeben aus der Um-
gebung von Pécs bekannt. Laut meinem nur im Manuskript vorhandenen

urgarischen Erdbebenkatalog beobachtete man in Pécs zwar v. J. 1757 Erd-

beben, alléin da dieses mit dem Erdbebenschwarme von Zagreb (Juni—

August 1757) zusammen falit, dürfte mit Gewissheit ^nzunehmen sein, da£ sich

.die Endausláufer dieses Schwarmes auch in Pécs bemerkbar machten. Eine

weitere Eintragung über seismische Erscheinung findet sich vom 26. Dezember

1813 vor, eine andere vom 28. Mai 1817, welch letzteres a.ber auch in Pest-
Buda wahrgenommen wurde, weswegen es alsó unentschieden bleibt, wo sich

der Herd dieses Bebens befunden habén durfte.

Z u s a m m e n f a s s ang:

1. Das Erdbeben vom 29. Mai 1909 ist unter die tektonischen Bében ein-

zureihen, bei welchen sich die Bewegung im Sinken einer Scholle kurdgibt.

2. Wahrscheinlichste Eintrittszeit : 7
h 5Sm morgens mitteleuropáischer Zeit.

3. Epizentrum: 46° 04' nördl. Br. 18° 20' östl. L. v. Grw.

4. Epizentrale S^árke: VI°.

5. AusmaB des Schütterfeldes : 300 km2
.

6. Die Richtung der tektonischen Linien deckt sich in der Hauptsache

sowohl mit der durch geologische Aufnahme gewonnenen, als auch mit der

der Lángs- und Querbruchlinien

.

1 Dr. A. Réthly: Die in den Jahren 1896— 1899 in Ungarn beobachteten Erdbeben.

Budapest 1914. (S. 47.)

2 A. Réthly: Die in Ungarn im Jahre 1907 Erdbeben. Budapest 1908. (S. 25.)

3 Ihds: S. 26-27.
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UBER OIR J&NGSTEN TEKT0N1SCHEN VERSCHIEBÜNGEN

DER ERDR1NDE,

Von Dr. Franz Vájna von Páva k. u. G-eologe-Ingenieur.

Die Physiognomie unserer festen Erdrinde figuriert iin allgenieinen Be-

wufitséin auch heute noch so, als ob dieselbe seit uralten Zeiten her unveránder-

lich wáre, und schreibt man die Auftürmung unserer Gebirgsketten mindestens

plöt/lich eingetretenen Katastropben zu. Selbst unsere Fachmánner bekennen

aucb nicbt sáintlicb. da6 jené tektoniscben Kráfte, die unsere Gebirgsketten

auf mebrere tausend Méter in lángst vergangenen geologiscben Epocben empor-

cehoben haltén, aucb heute noch wirken und daB wir auch heute noch ihre Wir-

kung verspüren. Die Menscheii werden getáuscht durch die riesigen Dimensionen

des Werkes gegeniíber den kaum wahrnehmbaren Verschiebungen der Erdrinde,

die wir in unseren Tagén beobachten können. sowie durch die irrige Aufi'assung

der Zeit nach menschlichem MaBstab. Man braucht Jahre zum Aufbau eines

prácbtigen Palastes, und doch ist dies nur ein winziger Ameisenhaufen im Ver-

gleich zu den Massen der Alpen oder des Himalája. Unser menschliches Dasein

ist nur ein flüchtiger Augenblick im Lében unserer Erde, und wenn wir uns in der

Phantasie vorst ellen, daB wáhrend einer Generation nur eine Lage von Ziegeln

über die Erde ausgebreitet werde, so ist die Zeit der Geschichte unserer Erde

eine so lange, daB unser Gebáude die gröBten Höhenunterschiede der Erdober-

fláche übersteigen würde.

Wenn wir die Unebenheiten der Erdrinde und die Lage der die letzteré

aufbauenden Gesteinsschichten mit solchen Gedanken prüt'en. so i'olgt daraus von

selbst, daB wenn die álteren Sedimentschichten steil zusammengefaltet. tief

hinabgesunken oder weit verschoben sind, auch die jungen und jüngeren Ab-

Lagerungen auf irgend cinen Wechsel ihrer Lage übergehen müssen. Und ob wir

wobl noch immer onsere jungen Térti arsebichten in UDgeBtörter, normaler, üacher

Lagerung vorfinden, wie wir auch noch vor einem Jahrzehnt glaubten? Durchaus

nicht! Abernicht desbalb, als ob sichdie in vielen Eálkn woa einer r< ebten Winkel

oder um einen noch gröBeren Winkel anfgebogenen Bildungerj seitber auf den

Weg gemacht habén würden, sondern weil sicb, wiewirgleich Bében werden, die

Veránderung der altén Lage bei diesen ebenso geltend macht, wie bei den die

álteren Gebirge anfbauenden Gesteinen. Auch diese gleiten und klettern, wenn

auch langsam, nach den álteren oder vor ihnen von jener mácbtigen Kraft pnter

den anderen vorgetrieben, die in dir verworrenen Kinde unserer altén Erde

aacb dem Gleichgewicht strebt. Einst wurden tiefe Meeresbccken ausgefüllt und

hochaufgetürmte Gebirgsketten geebnet, wáhrend welcher Zeit die Massen in der
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Nachbarschaft der vorigen Ablagerungen abermals nur langsam durch hundert-

tausende und Millionen von Jahren aufwárts brechen.

Was ist auch natürlicher, als daB diese Triebkraft in der Erdrinde auch naeh

dem Tértiár nicht zur Euhe gelangt ist und daB auch heute Bewegungen und

Veránderungen in derselben stattfinden, ebenso wie früher und sich in irgend-

welcher Form auch offenbaren. Und in der Tat wird unsere alté Erde hald da,

bald dórt erschüttert und es treten Erdbeben ein, die viele menschliche Karten-

háuser über den Haufen werfen, doch bringen sie sehr selten augenfállige Ver-

ánderungen auf der Erdrinde zustande. Über die Erdbeben existiert eine grofie

Literatur, hingegen finden wir in derselben über die tektonischen Verschiebun-

gen darüber, ob die nachtertiáren oder quartáren und unsere gegenwártigen

Sedimente bleibende Spuren davontragen. nicht genügende Daten, was haupt-

sáchlich dem Umstande zuzuschreibenist, daB diese Erscheinungen bis zur neueren

Zeit vom geologischen und tektonischen Gesichtspunkte gánzlich unberücksichtigt

geblieben sind. Der aufnehmende Geologe verwendete sehr selten Sorgfalt daíür,

diese Sedimente auch noch zu analysieren oder zu zergliedern , oder die Lágerun-

kén detaillierter zu studieren. Höchstens bildeten die Schotter und der LöB einiger-

maBen eine Ausnahme, sodann die ganz lokálén Torf- und Höhlenablagerungen.

Darán aber — und ich wage es bestimmt zu behaupten — hat niemand

gedacht, daB in den quartáren pleistozánen Sedimenten auch solche Verschiebun-

gen möglich sind, auf Grund welcher die durchziehenden Faltungen und sogar

auch derén spezielle Entwicklung festgestellt werden kann. Ich gestehe, daB ich

es anfánglich auch selbst nicht geglaubt habé, aber umso gröBer war meine Genug-

tuung, als ich niich überzeugt hatte, daB die, aus den unter 5, 6, 8, 10, 13 und 16°

einfallenden pleistozánen Schichten konstruierten Faltén und kleineren Schichten-

gewölbe auch in clen, aus diesem Pleistozángebiet sich langsam erhebenden petre-

faktenführenden pannoni chen Schichten in der Umgebung von Belovár, und zwar

sowohl nach NW, wie naeh SE fortsetzen. Wenn ich noch den Umstand hinzufüge,

daB auch die Orographie, die bei gefalteten Sedimenten und Schichtengewölben

sehr beredt zu sein pflegt, die Fallverháltnisse der Pleistozánschichten in jeder

Beziehung widerspiegelt, glaube ich auch unsere sehr geschátzten Leser im fol-

genden von der Kichtigkeit meiner Beobachtung zu überzeugen.

Zur Einleitung muB ich darauf hinweisen, daB ich auch bei meinen bisherigen

Studien über die gleichen und selbst jüngeren tektonischen Verschiebungen der

Erdrinde an einigen Stellen die Aufmerksamkeit der Fachkreise wachgerufen habé.

In Verbindung mit dem Nagyküküll-Segesvárer EngpaB habé ich darauf hinge-

wiesen, daB wáhrend sich der FluB oberhalb und unterhalb dieses Passes in breitem

Bette hinschlángelt, derselbesich dórt, wo die ganz flache Segesváxer Falté ihn

durchquert, zusammendrángt und sich im Gegensatz zu den oberhalb und unter-

halb befindlichen Partién auch heute cinschueidet. Ebendort erinnerteich mich an

einen áhnlichen Fali aus dem Petroleumgebiet auf der in der Nachbarschaft von

Kroatien gefegenen Murinsel in der Umgebung von Szelence, wo die Szelenceer

Antiklinale den Szelencebach überschreitend, dessen Tal verengt. verschmálert

und heute sich dórt in dieses einschneidet, wáhrend weiter oben, jenseits der

Antiklinalachse, in einem breiten fiachen Tal das Wasser stagniert und sumpfige
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kléine Seen bildet. Icb glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, daB

auch diese Verháltniase durch das heutige progreBsive, aber sebr langaame Em-
pórtreten der Faltungaachae zustande kam. In der Sitzung der Ungarischen Geo-

lögischen Gesellachaft im Január 1913 sprach ich von den aucb heute progressiv

hervortretenden Wirkungen an vier bis fünf Ortscbaften ESE-licb von Segesvár.

die icb wieder nur mit den bis beute andauernden Emporhebungen der Faltén

de)' Tertiárachichten erklárt habé. DaB ich diese morphologischen Erscheinungen

richtig beurteilt habé. wird gegenüber eineni unserer berührnten Gelehrtén durch

meme neueren Beobachtungen in Kroatien-Slavonien unzweifelhaft bestátigt.

Wie icb bereits von der Murinsel erwáhnt habé, sind auch die Tertiárablagerungen

von Kroatien-Slavonien ebenso gefaltet. wie mir dies bezüglich des Siebenbürgi-

schen Beckens nachzuweiaen gelungen ist, ja sie habén sogar von unserem Gesichts-

punkte aus den Vorzug, daB das Tertiár stellenweise auch in der levantinischen

Periode typische Stauwasser-Sedimentschichten in groBer Máchtigkeit abgelagert

hat und daB auch diese stark gefaltet sind. háufig bis auf 40—80°. Es ist sonach

augenscheinlich, daB sich die tektonischen Bewegungen der Erdrinde hier auch

nach dem Tertiár geoffenbart habén, da ja die ara Ende des Tertiárs abgelagerten

Scbichten die cin dauerndea Gepráge an sich tragende Veránderung der Lage

erst nach ihrem Festwerden erreichen konnten. Für sich genommen alsó, beweist

auch dics. daB auch in der Quartárperiode die tertiáren Verschiebungen weiter

fortsetzen. Wenn sich dies aber so verhált, dann muB die Spur derselben auch an

den geschichteten pleistozánen Sedimenten erscheinen, wenn letztere vorhan-

den sind.

Was wáre daber nicht auch natürlicher. als das. daB ich, nach solchen Er-

wagungen s
als icb vom ungarischen Honvédministerium im Jahre 1916 zur

Pétroleurnschürfung nach Kroatien-Slavonien beordert wurde und mir von der

ungarischen staathchen Schüríungsleitun.'j; ein solches Gebiet zugewiesen wurde,

dessen Háll'te von quartáren Ablagerungen bedecktist, durchaus nicht verzweiíelt

war, sondern gleich mitten im Pleistozángebiet mit meiner Arheit begonhen

habé und das Vorkommen der dórt nicht zu Tagé tretenden Tertiárscbichten

unter den geachichteten quartáren Sedimenten suchte.

Zufol.cc eines besonders günstigen Geschickes habé icb bisber überall ini-

oaer noch etwas neues gefundeb, wobei ich immer mit irgend etwas Positivem

an die Ariiéit ging, und dieses BewuBtsein begeisterte mich auch hier.

Nach einigén Tagén schon habé ich nichl nur gewuBfe, daB die Pleistozán-

ablagerungen in Kroatien-Slavonien tnehrere Niveaua habén and daB die anteren

geschiebtet sind, gondéra auch daB sie auf der Neigungsseite der Scbichten auch

gefaltet sind. Wenn die Winkel auch nicht grófi sind. se sind docb Neigungen

v^n 4. 5, 6. 7. 8. 9. 10. 12, 14 und 16 Grad aolche, für welcbe der die Ealtungen

verfolgende Tektoniker immer dankbarsein kann. Erwágl man, dafi es im Inneren

des Siebenbürgiachen Beckens 2-. 4- und 6-gradige Palten nur stellenweise in

tertiáren Sedimenten gibl mid dicse dennoch Erdgas liefern, so kann ich die er-

wáhno n \. igungswinkel als hcchwertie; bezeichnen. Obgleichichaufder ricbtigen

Spur fortachreite, habé ich mich erst dann davon ttberzeugt, als meine Neigunga-

daten nicht alléin auf den Verlanf der Faltén hinwiesen. sondern daB sich auf
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diesen aueh die brachiantiklinalen Gewölbe widerspiegeln, jené G( wölbe, welche

gerade an diesen heiklichen Stellen der Verlanf der Báche and auch andere oüo*

graphische Faktorén rcchtfertigen.

Wenn ich nun noch betoné, daB eine solche in quartáren Scbichten ausge-

forschte Falté nach einem Verlauf von mehr als 12 km (in der Luftlinie) an beiden

Enden in einer petrefaktenführenden, aus pannonischen Schichten bestéhenden

Falté fortsetzt, so daB es je ein Gewölbe gibt, von welcht m die eine Hálfte aus

tertiáren Sedimenten gebildet ist und derén andere Hálfte die hangenden

Pleistozánschichten ausgebaut habén, so glaube icb jederman davon überzéugt

zu habén, daB auch die quartáren Sedimente aus ihrer ursprünglichen Lage-

rung tektoniseh verschoben worden sind. Es ist daher als handgreiflich erwie-

sen zu betrachten, daB sich die in der Tertiárperiode wirkenden tektonischen

Verschiebungen der Erdrinde auf dem Gebiete von Kroatien-Slavonien und so

auch auf dem benachbarten Gebiete auch in der Quartarperiode fortgesetzt habén

und daB dieselben, aus den auf die pleistozánen geschichteten Sedimente ausge-

übten Wirkungen folgernd, sogar auch nach dem Quartár noch fortdauern. DaB
dem so ist, beweisen im übrigen gerade die háufigen Erschütterungen des Unter-

grundes von Kroatien-Slavonien. Dieses Gebiet ist námlich das am háufigsten

erschütterte Gebiet der Lánder der ungarischen Krone. DaB diese Erdbeben, in

Verbindung mit sámtlichen tektonischen Vorgángen im Untergrunde, derén

Wirkungen als sekundáre Verschiebungen hervortreten. auch in die jüngeren

Sedimente übergreifen, brauche ich besonders nicht zu betonén. Das wesent-

liche an der Sache ist nun das. daB wir zufolge glücklicher Umstánde der all-

máhlichen Verkettung diesen Bewegungen bis in die Gegenwart folgen können

und daB wir auch die gleichsam fixierte Wirkung der fühlbaren Erschütterun-

gen in den jüngsten geschichteten Sedimenten sehen können. Und endlich

ist auch se hon der Glaube an die un ges törte r uh ige
L a g e r u n g d e r P 1 e i s t o z a n b i 1 d u n g e n zumindest wankend
ge worden. Ich hoffe, daB die Beobachtungen anderer, sowie die meinigen

diesem Glauben in Kürze ebenso den Boden entziehen werden, wie dasselbe hin-

sichtheh der neogenen Schichten des Siebenbürgischen Beckens infolge ariserer

Untersuchungen bereits geschehen ist.

Als vortrefflicher Beweis können übrigens auch in den gefalteten pleisto-

zánen Gebieten die Báron EöTvös'schen Pendelversuche dienén, die nach-meinen

Informationen sowohl im Siebenbürgischen Becken. wie im Petroleumgebiet des

Marchtales die tektonischen Untersuchungen der Oberfláche glánzend gerecht-

fertigt habén.

Übrigens ist es auch sonderbar, wie sich der Glaube an die ungestörte Lage-

rung der jüngeren Sedimente erhalten konnte. Die Bilder von den Euinen des in

bistorischer Zeit gesunkenen Serapis'tempels werden háufig reproduziert, selbst

in den Büchern für Mittelschulen ; vom Adriát is eben Meere wissen wir. daB

es sich gröBtenteils in der Quartarperiode gesenkt hat. England und selbst

Nordamerika hing in einem gewissen ZeitabschniHe der Quartarperiode mit

Európa zusammen und die Skandinavische Halbinsel ist seither um nahezu 400 m
gésunken und so könnte man nnch zahllose Beispiele aufführen, die von den
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neueren grófién Verschiebungen der Erdrinde Zeugnia ablegen. Soviel ist gewiB,

daB auch diese nicht auf einmal erfolgt sind und dafi sie ebenso die Wirkungen

einer langen Zeit sind, wie der rund 10 Grad betragende Scbicbtenfallwinkel,

unter welchem die ara Anfang des Pleistozán abgesetzten Schichfen ohne katastro-

phale Erschütterung bis heute emporgehoben worden sind.

Um Bewegungen in solcbem Verháltnis und ;iucb die riesigen Verschiebun-

gen der álteren Tertiár- und Sekundárperiode annáhernd zu erkiárén. betrachten

wirals Einheil die vom Pleistozán bis zur Gegenwart abgelaufene Zeit, wáhrend

welcher meinen Erfahrungen zufolgé auf dem erwáhnten Gebiete eine mindestens

10° betragende Lagenveránderung herv.orgétreten ist. Diesen Zeitabschnitt stellen

wir nun in ein Verháltnis mit den Zeiten der einzelnen Etagen des Tertiárs, indeni

wir bei diesen ebenso langsanie Verschiebungen wáhrend der gleichen Zeit annehmen

und so werden wir solche Werte für die Schichtenfallwinkel erhalten, welche für die

zu ihrer Entstehung aufgewendete Kraft völlig hinreichend ist, um die horizontal

gelagerten geschichteten Gesteine nicht nur in eine saigernde Lage zu bringen,

sondern auch die so entstandenen Faltén umzukippen und auf langen Bahnen

zu überschieben, das heiBt, wir gelangen, die Nebenumstánde auBer acht lassend,

dahin, daB wir uns auch mit solchen allmáhlichen Bewegungen die Ausgestaltuni;

des Baues unserer kompliziertesten Kettengebirge zu erkláren vermögen.

Die Zeit ersetzt auch hier alles.

Auch die háufige chaotische Zerknitterung und Verworrenheit unserer

ültén Gesteine körmén wir verstehen, da man ja mit der ganzen Zeit des Meso-

zoikums. des Paláozoikums und des Archáikums rechnen muB, welche auf jeden

•Fali die vom Mesozoikum bis zur Gegenwart verflossene Zeit um das vielfache

iibersteigt. Wáhrend dieses Zeitlaufes muB man auch mit den Offenbarungen

einer analóg geringen Bewegungskraft eine solche riesige Verschiebungsmenge

erhalten. aus welcher man wirklich die Ausgestaltung jeder erdenklichen Lage

ableiten können wird.

Ebenso verhált es sich mit den Senkungen und Hebungen. Wenn wir bei

solchen Erwágungen die von mir erwáhnten 400 m vom Ende des Sekundárs an

aís Grundlage annehmen, so ist dies sicherlich ein Wert, welcher mit den gröBten

Erhebungen oder nahezu den gröfifcen Senkungen unserer Erde wetteifern könntei.

Aber wenn wir selbst bloB 50 mais Einheit annehmen, werden wir jenen Wert

erhalten. der zur Erklárung der Tektonik der kleineren Becken oder Tafeln eben

genügend isi.

Wir sehen alsó, daB in unserer Erdrinde in unmefibar langer Zeit i»hne

abnormale Vorgánge dennoch solche riesenhafte Niveauunterschiede zustande

kommen konnten, derén Streben nach dem Gleichgewicht wieder nur als machtiger

bewegender Faktor figuriert und so liegt keine Notwendigkeil dafür vor, unsere

Gebirge durch das Zusammenschrumpfen dér Erdrinde zu erkláren. lm übrigen

glaube ich. daB diejenigen, die noch zu einer solchen Erklárung hinneigen, Belbsi

in Verlegenheit geraten würden, wenn man jedcs Fáltchen der Erdrinde auseinander

/iehen wollte, denn am Ende würden sie selbsl oichl darán glauben, dafi unsere

alté Erdejemais eine so ausged hnte Oberfláche besessen babén könnte.

Vom Kriege sagt man. daB man da/.u Geld, dann abermals Geld und QOOh-
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mais Geld brauche; ich glaube, daB zur Ausgestaltung der geologischen Ver-

ánderungen hauptsáchlich Zeit, dann abermals Zeit und drittens unendlich viel

Zfit notwendig ist. Und sie lauft auch seit ewig!

Ivanigrad. irn April 1917.

(Übersetzt von M. Przyborski, dipl. Bergingenieur,)

BEITBÁGE ZTJR KENNTNIS DER PLEISTÜZANEIS

ABLAGERUN6EN VON KROATÍENSLAVONIEN.
1

Von Dr. Franz Vájna von Páva.

Bei meinen ini Sommer 1916 im Bilógebirge im Interessé der Erdgas- und

Petroleumschürfung durchgeführten geologischen Aufnahmen begegnete ich

háufig auf ansehnlichen Gebieten nur tertiáren Ablagerungen. Diese Sedimente

nehmen, wie ich bereits andernorts dies beschrieben habé, 1 gleichfalls teil an der

Faltung der álteren Schichtengesteine und muB ich mieh sonach ausführlicher

mit denselben bescháftigen.

Nach meinen Beobachtungen sind die Pleistozánablagerungerj in dem er-

wáhnten Gebirge in ansehnlicher Máchtigkeit entwickelt und wir körmén in dieseni

Komplex einzelne Niveaus von bestimmter Entwicklung ziemlich gut unterschei-

den. So lagern auf dem Tertiár, das hier durch die gefaltete oberpannonische

Etage reprásentiert ist — natürlich stellenweise — rote saridige Schichten auf

der tertiáren Basis, zu welchen sich hie und da auch Schotter gesellen. Diese

Sehotter sind gewöhnlich mit rtem Sand gemischt. wie z. B. NW-lich von Kopela,

im NW-lichen Zipfel des Belovtárer Kartenblattes.

Dieses Sediment ist, obgleich bisher Petrefakten fehlen, bestimmt als ein

postpliozánes anzusehen, welches den Stempel der bildenden Umstánde an sich

trágt, das heiBt noch teilweise kontinentale und FluBablagerungen eines Steppen-

klimas. stellenweise mit torrentem Charakter. Auf Grund des oben Gesagten

muchte ich diese Bildung für gleichalterig mit jenen Schottern haltén, die Herr

Professor Dr. L. v. Lóczy in seinem groBen Werke über den Balaton unter den

Schottern der Gegenden von Ostu, Peremarton. Ajta. Pápa und vom rechten

Eábaufer, sowie von Kákos erwáhnt und zu welchen er auch die Schuttkegel

der aus den Alpen kommenden FluBwásser mit Petrefakten von Mastodon Arver-

nensis und Borzoni záhlt. Ich beobachtete diese Bildung in den Gegenden von

Mopela. Lipovac, Ceralija, Kraskovci. Smude und Korjenica.

1 Vortrag, gehalten in der Sitzung der Ungarischon Geologischen G( ^t-llschaft ani

4. April 1917.

2 Dr. Fra.wz Vájna von Páva : Über die jüngsten tektonÍBcheii Verchiebungeii der

Erdrinde.
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In der Eíahe der, Gebirge aehmen diese Schotter an GröBe zu und korúmén

háufig auch in kopfgroBen Sfcücken vor, hie und da aber auch gru&- und geröll-

artig. Auch hier Einden wir gewöhnlich ges chi cht et e'n, graueja, gan-

d i g e n Ton und Sand in weohsellagernden Schióhten. An deö' Scbichten-

bláttern habé ich vielerlei glatte Kalkmergel- und Limonitkonkretionen beobach-

iri. die
s
wie in der Umgebung von Belovar, die Schichtung noch bei der fconigeren

Entwicklung verraten.

Freilich isi die Lage dieser Konkretionen auch auBerhalb der Scbichten-

blátter möglich, doch kaim dicsér Umstand den guten Beobachter nicbt in Ver-

legenheil bringen. Übrigens girl dies vielmebr auch bei den rings.nm dieWurzeln

ausgestalteten limonitischen Konkretionen.

Gegen Osten hin. wie SW-lich von Prugovac, im Suhakatálena-Tál, wechsel-

lageri dér graue Ton bestimmter, mii den Schichten des Ljrauen Sandes und sind

auch braune sandige Schichten dazwischengelagert, mii welchen sich der Limonit

háuíig zusammenzementiert und die Schichtung hierdurch noch augenialli.Lrer

wird. Gleichwie bei Kopela oder SW-lich von Csepelovac lágert auch hier. un

Suhakatalena und bei JosenaS, der Ton aui den Schichten des rten Sandes, die

hier besonders stark entwickell sind und findet man unter ihnen gleichfalls braune

s,andsteinige Bánké und eine diskordante Lagerung.

Überaü konnte ich feststellen. dafi der gut oder weniger guj geschichtete

graue Ton mit limonitkonkretionen; den ich aui' Grund seiner Entwicklung und

seiner Ijagerungsverhaltnisse teilweise mit dem schotterigen LöB von Horusitzky

identifizieren könnte, ein höheres Niveauals der vorige reprásentiert. Diese Niveau-

partie ist jedoch, wie ich bereits erwáhnte, ziemlich mannigfaltig und wir können

jeden Übergang von der ungesohichteten und ganz Eeingeschichteten Varietát des

Tones bis zur geschichteten Varietát des Sandes and Sandsteines bald da. hald

dórt , Einden. Stellenweise zeigen die sandigen Ton- und Sandschichten eine braune,

an den Überschwemmungsschlamm gemahnende Fárbung, so in den Sandgruben

W-lich von Pitomaca elwa /irka 8 km SW-lich bei Arsenik, wahrend dazwischen

ganzhellgraugefárbte vorkornmen, wie in den bei der Pitomaéaeroder der Vercééi

Station befindüchen Sandgruben. Das höhere Glied dieser Bildung scheini ganz

aandig zu sein, wie insbespndere zwischen Prugova and Verce (Virovitica) .mii

Rande des Eugellandes. Dieser gelblichgraue Sand isi von ansehnlicher Máchtig-

keit and forrni aui' dem dortigen Gebiel kleine Eügelchen, die für den Baudieses

Hügellandes typisch sind : die tieferen Partién jedoch sind iramer gut geschichtet.

Die Sandkömer sind aichl ganz abgerundei and enthalten auch Petrefakten-;

Eragmente und glimmerige Schuppen. Der Sand reichl auf dem Hügellande l>is

auf 200 m Seehöhe binauf. Soviel isi gewiB, dafi wahrend die tiefsten und bisher

als petrefaktenfrei erwiesenen Niveaus des rten Sandes qui verstreul zurn Auf-

schluB gelangen, das graue tonige mid Bandige Nivean schon in iigendwelchen

der beschriebenen ' Entwicklungsformen durch das ganze Bilógebirge uberall

.m/ni rétien ist. Letzteres Nivean ist fást immer petrefaktenführend und stellen-

weise findet man drin selbsl oaassenhafl da- das Pleistozán charakteriBierenden

Bchnecken. So gelang es mir in der BE-lich von Belovar befindüchen Ziegelei,

wo der graue Ton kaum geschichtel ist und ongeheuere Mengen von Limonit-

konkretionen enth&lt. folgende Arten zu Bammeln:
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Gornulus fulvus Mull. Pwpa muscorum MULL.

Hyalina hommonis Stböm. Pwpa edentula Drap.

Hélix li'iiviliihris \. Brn. Cionello lubrica Mull.

Crystallus erystállinus Mull. Succi/nia óblonga Drap.

In der Fauna der Pleistozánschichten niit grausandiger Entwicklung,

die in den Sandgruben W-lich von der kön. Eisenbahnstation von Virovitiea

aufgeschlossen sind, kommen vor:

Gornulus fulvus Mull. Clausilia (sp.'? Fraginent).

Crystallus erystállinus Mull. Gionella lubrica Mull.

Punctum pygmaeum Drp. Succina óblonga Drap.

Helix tennilahris A. Brn. TÁmnea truncatula Mull.

Helix sp? (Fragment) Pisiriium fontinalr C. Ppr.

Pupa muscorum Mull.

Wie wir aeheh, stimmen die beiden Faunén niebt ganz miteinander überein.

Die Belovárer SumpflöB-Fauna beschránkt sich auf rein kontinentale Formen,

aus dem Norden eingewandert, oder es treten Hochgebirgs-Arten (Helix tenui-

labris, Pwpa edentula) untergeordnet darin auf. Wahrscheinliches Altér: Anfang

der Eiszeit (ungefáhr Pleistozánperiode).

Die als jünger als letztere anzusebende Virovitiea. er Sandfauna isi eine

feucbte Waldgrund-Fauna mit wenigen, im stehenden Wasser vorkommenden

Formen. Altér: E&periode. Die Fauna stellt daber eine groBe Übereinstiinmung

mit den von mir besebriebenen Lagerungsverháltnissen dar.

Auf den bereits besebriebenen zwei Horizontén der Pleistozánsedimente

lágert auf einem groBen Gebiete, besonders aber in der S-lich von den Gemeinden

Öepelovac—Pitomaéa—Verce befindlichen Gegend der Horizont des brau-
nen San des der pleistozánen Ablagerungen.

Dieses Niveau hat gleichfalls eine Mácbtigkeit von mehreren Meterm doch

reicht es nicht so hoch auf die Hügel binauf wie der graue Ton oder der spáter zu

behandelnde LöB. Es bietet im ganzen genommen das Bild der oxydierten Ab-

lageruug, doch dürfen wir deshalb die Entwicklung des grauen Sandes nicht nur

als einen nachtráglich oxydierten Teil betrachten. Wáhrend námlich die Ober-

fláche des grauen Sandes bis zu einer geringen Tiefe mehr durch den Htunus

gebráunt ist, ist dieses Niveau durch die auf das einstige Klima zurückzui'ührende

Wirkung auf mehrere Méter Tiefe ganz rostig und zwischen seinen ScjKchten

eben dadurch gewöhnlich gut zusanimenzementiert-. Es ist auch dórt vorhandrn,

wo der graue Sand fehlt, und wáhrend maii in letzterem háufig Petrefakten an-

trifft, babé ícb solche in jenem noch nicht ein einziges Mai gefunden. Auch Glim-

merschüppehen habé ich nicht mehr darin gefunden und seine Mineralkörner

sind auch viel besser abgerundet. Ein wirklicher Flugsand.

Damil will ich freilich nicht gesagt babén, dafi das Matériái der voran-

gegangenen Ablagerung sich nicht nachtráglich mit jenem des letzteren vermischt

habén könnte, sondern das, daB dieses das jüngere und das Gepráge des darnaligen

Klimas in sich tragende Sediment ist. Der bereits erwáhnte hügelige Bauist auch
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hier stellenweise zu sehen, doch habé ich trotzdem dünnere und dickere Schich-

tung fást in jedem besseren AufschluB gefunden, obwohl die Schichtenblátter

wegen der ungleichen Znsammenzementierung selten ganz eben sind.

DaB die Vereinigung altén Ursprunges ist, bezeugi auch der Umstand,

daB die Schichten des braunen Sandsteines in vielen Fállen eine kleine vertikale

Verschiebung aufweisen, die natürlich aus ihrer Starrheit bervorgegangen ist.

Betonén muB ichhier. dafl es sicb hier nicbt um Ortstein bandelt, sondern um eine

sdbstándige máchtige Bildung, die im Verháltnis zu ibreni Liegenden (grauér

SumpflöB, Überschwenimungs-Scblamm und gelblichgrauerSand) und Hangenden

(Lö6) bierauf einige klimatische Veránderungen lángs der von den Alpen kommen-

den WasserstraBe hinweist.

Zu erwáhnen ist ferner, daB auí der Drávaseite des Bilóberges insbesondere

in de)i oberen Horizontén der oberpannonischen Etage eine máchtige Schi eliten

-

reihe von sandigem Scbolter aufgeschlossen ist, die den pleistozánen Ablagerun-

gen mehr oder weniger als Unterlage dient und wahrscbeinlicb durch Verwehung

auch aus dieser Pariié viel Sand zwiscben die tertiáren Sedimente gelangl ist.

Diesel Umstand veranlaBt mich mit der Eigenscbaft zu bescbáftigen. daB dórt,

wo diese Bildung in gröBeren Fláchen aufgeschlossen ist, wie bei Sirova Katalene

und Yirivitica. auch die' oberen sandigen Partién derseíben braun gefárbt sind

und so bei oberflachlicher Betrachtung auch diese leicht unter die pleistozánen

Bildungen eingereiht werden können, wáhrend es sicb hier doch nur um Ablage-

rungen bandelt, die nur ráumlich nahe aneinander fallen und die infolge der

einstigen klimatischen Einwirkung ein gleichförmiges ÁuBere angenommen

habén und zur Zeit ihrer Bildung sehr weit von einander fallen. Dórt, wo diese

schotterigen Sandablagerungen nocb zwischen den tertiáren Schichten gelagert

si)id. wie in der Gegend um Slatina und aufwárts bis Virovitica, in einer Lángé

von zirka 30 km, in den Antiklinalflügel, erscheinen nur die am höchsten. an

der 01)orfláche befindlichen Scbichtenköpfe in brauner Fárbung und ihre dortige

Lage bewahrt den Beobachter bei gewissenhafter Aufmerksamkeit vor deni

Irrtum. dieselbe)) mit dem auf pleistozáner iiasis befindlichen rotsandigen grob-

körnigeren Schotter zu verwechseln. Weiter gegen XW jedoch, wo diese Bildung

ohne Hangendschichten auf einem grófién Gebiete erscheint, kann der aufnehmende

Geologe ohne Kenntnis des "ben Gesagten in Irit nm geraten. Um die Táuschung

n'ioh leichter zu machen, wird der Sand von SE gegen NW kontinuierlich in den

Hintergrund gedrángt und náher zu den álteren Gebirgen vergröfiern sicb auch

die Schotterkörner ; die innere Struktur dieser achotterigen Ablagerungen erhált

auch finen ganz Eluviatilen, beziehungsweise Uferbildungs-Charakter. Dem

ungeachtet ist die allgemeine Fallrichtung und der Fallwinke] bei einiger Um-

sicht immer feststellbar, wenn auch nicbt so genau, wie im SE, wo die Schichten

unter 30 bis 40° zwischen den übrigen pannonischen Schichten einfallen, aber

dennoch annehmbar. Diese Schotter könneü bezüglich ihrer Bildungsperiode

mit den oberpannonischen Schottern <\r* Grazer Beckens und dem Eohrbacher

Sohotterkonglomerat verglichen werden, in welchen Mastodon longirostris und

americanus, sowic Dinotherium giganieum vorkommt.

Das hochste Glied der pleistozánen Sedimente ist auch in Kroatien-Slavo-
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nien der LöB, der in seiner typischen Entwicklung vielleicht in noch bedeutende-

rem MaBe als die übrigen térti árén Sedimentglieder das Hügelland einhüllt.

Zufolge der Einwirkung des dortigen s páteren Klimas und der daraus

hervorgehenden Vegetation finden wir ihn jedoch ziemlich selten in völlig un-

veránderter Form. Mehr oder weniger rötlich gefárbten und gebundenen LöB,

wie z. B. in den Gebieten jenseits der Donau und auch das so charakteristiscbe

kalkige LöBmánnehen babé ich nur selten darin gefunden, kurz, an Kaik ist er

weniger reich. Die von mir im Jahre 1911 beschriebenen reinen CaC03-Kon-

kretionen fehlen hier gánzlich und ihre Stelle nehmen neben LöBmaterial ent-

haltenden kalkigen Konkretionen kleinwinzige Bohnerze ein. Durch die anhal-

tende Einwirkung der Waldvegetation ist der LöB auf einem riesigen Gebiete

gánzlich zu rtem Ton umgewandelt, der an vielen Stellen Gelegenbeit zur Ent-

wicklung von bohnerzigem Ton in mehreren eisenschlüssigen Flecken geboten hat.

Das heiBt, ich fand ihn hier in demselben Hergang begriffen, wie jenen LöB, den

unsere Agrogeologen und auch ich selbst, bei meinen Marosvölgyer Studien

beobachtet hatte. Kroa»tien-Slavonien gehört demnach auch in jené Zone des

rten Tones, die Herr Timkó in seinem Berichte über Serbien vom Jahre 1916

skizziert hat. An solchen Stellen findet man freilich auch keine für den LöB übeml]

so charakteristischen Versteinerungen, die sonstananderen Orten gleichfalls ziem-

lich háufig vorkommen. So kommt in dem weniger umgewandelten LöB in der

S-lich von Belovár gelegenen oberen Ziegelei die nachstehend aufgeführtu

Fauna vor

:

Cornulus fulvus Mull. Pujm muscorum Mull.

Helix tenuilabris A. Brn. Pupa edentula Drop.

Helix hispida L. Succinia oblonga Drop.

Diese Fauna, verglichen mit jener der vorigen zwei tieferen Sediment-

glieder, ist eine charakteristische Fauna, in welcher die arktoalpinen Arten Helix

tenuilabris und Pupa edentula massenhafter vorkommen als in den vorigen auf-

geführten Faunén.

Altér: Mitte der Eiszeit.

Noch möchte ich hier einige Worte über ein Sedimentkomplexsagen, welches

man nach seinem Erscheinen gleichfalls für pleistozán haltén könnte, doch geht

bei sorgfáltigerer Untersuchung hervor, daB er an vielen Stellen das Liegende

des Pleistozáns und der oberpannonischen Ablagerungen bildet. Derselbe tritt

besonders E-lich von Slatina-Vcciv vorherrschend als bunte (rote, lebhaft gélbe,

braune, grünliche und weiBe), sandige, tonige und schotterige Ablagerung auf,

kommt aber auch als Ton und Sand im NW bis Topolovica, Suhakatalena und

Sandrovac vor.

Petrefakten konnte ich in diesen Sedimenten nicht finden, da aber die

Pleistozánablagerungen darüber lagern, könnte ich in innen nur eine áltere,

kontinentale, steppenartige. torrente Bildung erblicken und indem ich mich

zunáchst nur auf die Farbe der Sedimente stütze, halté ich sie für ungefáhr gleich

alterig mit der Pólya rdier und Baltavárer Fauna mid den Csömörer Schottern,

jedoch auch mit den kontinentalen Sedimenten, die den in der weiteren Nachbar-



358 VERSOHIEDENE MTETEILÜNGEN.

scliaft gut entwickelten levantischen Ablagerungen mii Seecharakter entsprechen

;

diese Sedimente sind nur in den höheren Gliedem zu suchen.

Indem ich schlieBlich nochmals auf die Entwiklungs- und Ablagerungs-

verháltnisse zurückkonirne, möchte ich darauf hinweisen. daB bei diesen Sedi-

menten nie auBeracht gelassen werden darí. daB beziehentlich der Zeit ihrer

Absetzung im Verháltnis zu den vorhergehenden Perieden eine weit kürzere

Zeit in Betracbt komnien könnte, sowie besonders auf den Umstand, daB diesel-

ben gröBtenteils rein kontinentale und zum groBen TeilBbaerische Ablagerungen

sind. Beidé Faktorén beeinflussen stark 30wohl die Máchtigkeit, wie die Ausbrei-

( ang der Sedimente.

Wáhrend der graue SumpflöB und msbesondere der LöB, der aus diesem

entstandene rote bohnerzartige Ton natürlich mit inbegriffen, als allgemeine

Decke das Bilógebirge einhüllen, sind die sandigen Sedimente, wie der graue Sand

und der darüber gelagerte braune Flugsand bereits auf einen bedeutend engeren

Baum beschránkt : auf den südlicben Bánd des Drávatales, was teilweise schon

;i uf ihren Ursprung hinweist. Demungeachtet babé icb dieselben in 220 bis 240 m
Seehöhe noch in ansebnlicber Máchtigkeit beobachtet, z. B. in den Gegenden

von Matalena. Kozarovac und Vukosavlevica, aber ebenso kommen sít' auch

100 m tii'fer im Drávatal bei Pitomaca und Verce vor.

Die Sache sieht im allgemeinen so aus, als ob jené sandigen Sedimente

noch teilweise sekundár dem Bilógebirge zugeweht worden wáren, was eben am
schönsten lánga der gröBeren Seitentáler zu sehen ist, wie bei dem Katalenaer

und Sedlovicaer, wo der braune Sand weit in diese hinaufreicht. Dieser Umstand

illustriert übrigens am bestén, daB sich die das Bilógebirge zergliedernde Erosion

in der dem Pleistozán vorangegangenen Periode abgespielt hat und daB sich dessen

Sedimente sámtlich erst nachtráglich abgelagert und eine groBe Abgleichung

vollzogen habén. Das heiBt, daB sich auch hier die bei uns allgemeine Erscheinung

wiederholt, daB unsere Báche und Flüsse heute höher ílieBen als im Pleistozán

und daB sie sich auf ebener Fláche noch immer in die seither abgelagerten und

insbesondere in die altholozánen Sedimente einschneiden.

Solche Bettaufschüttungen und zwar der altholozánen Ablagerungen

findet man im Savetal, z. B. an den Ufern des Lomjabaches, bei Ivaniégrad,

aufgeschlossen. Dies wirft auch ein Licht auf die Bildungsumstánde der zwischen-

gelagerten, sich auskeilenden lignitischen, — besser gesagt torfigen Schichten.

Von der Fauna dieser Bildung habé ich mit meinem Kollegen V. Lazák

folgende Arten gesammell :

Valvata pi s<;malis -Mull. Neritina Prewstiana C. Pfb.

Bythvnia tentaculata L. Pisidium omniewm Mull.

Vwi/para hungarica Hoz. Sfha&rí/um riviclum Ln.

lÁthoglyphus naticoides Fir. Unió sp.

LÁihoglypus pyramidatus v. Bopf.

Diese Formen hat Herr Universitáts-Dozint Dr. Theodor Kormos

ansíührlicher bestimmt, dem ich auch die übrigen eingehenden Bestimmungen

aumt den angeführten Bemerkungen verdanke.
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Die hier aufgeführte Fauna is! «eine FluBwassér-Fauna mi! Etómenteá,

die vor der Eisperio'de in der práglazialen Perioúe schon jenseits der Donuu
vorhanden waren. jedoch vor der Eisperiode ausgewichen sind und eret na oh
dieser sich wieder ausgebreitet habén*. Einzelne Arten treten auch schon in den

levantischen Sedimenten von Kroatien-Slavonien háufig auf.

Als jüngstes Sediment der gegenwártigen Periode gili auoh hier allerdings

die Ablagerung der breitén Überschwemmúngsgebiete.

Wio man sieht, sind die Pleistozánablagerungen von Kroatien-Slavoniefi

in kleinerer Menge (roter Sand und toniger Schotter) in daa untere Pleistozán

tiii/ureihen. obwohl sie petrefaktenlos sind. jedoch auf Grund ihrer Entwicklung,

die auf das damalige teilweise mediterráné Klima hindeutet. Die Hauptmasse

der pleistozánen Sedimente (Sumpflöfí, Überschwemmungssediment, grauer

Sand. brauner Flugsand und ein gtofier Teil des LöB) hatte sich jedoch schon im

mittlereh Pleistozán wáhrend des damaligen subarktischen und spáteren ark-

tischen Klimas abgesetzt. Die wáhrend der Öberen Pleistozánperiode entatan-

denen Ablagerungen müssten wahrsclu inlich in der obertn Partié des LöB, im

Verlaufe der ferneren Perioden gesucht werden. Die Aufsuchung einer eventuellen

Interglacial-Periode könnte vielleicht hier lángs der von den Alpen kommenden
Drau auf einige Spuren des máchtigen braunen Flugsand-Horizontes führen.

• Übersetzt von M. Przyborski, dipl. Bergingenieur.)

D) BEFERAT.
*

Horusitzky Henrik: Pozsony környékének agro-
geológiai viszqnyai. Ungarisch. (Heinrich Horusitzky : Über die

agrogeologiséhen Veiháltnisse der Umgebung von Pressburg.) Ausgabe

des Verfassers. 8° 70Seiten, mit 12 Abbildungen. 1917. Druck von H. Fritz.

Preis 5 K.

Das vorliegende Heft enthált einen kurzen Abrifi der geologischen Ver-

háltnisse von PreBburg. Sainem Inhalte nach ist es zugleich eine Erláuterung

zur agrogeologischen Karte 1 : 75000, die náchstens als Edition der Kön. ung.

Geologischen Eeichsanstalt erscheinen wird. Der Leser der eingangs genannten

Abhandlung wird daher gut tun, sich sobald es möglich sein wird, auch dieses

Kartenblatt zu verschaffen, jedoch kann dieselbe behufs erster Orientierung

über die geologischen Verháltnisse von PreBburg auch ohne die Karte benutzt

werden. Obwohl angesichts der Kürze eine eingehendere Behandlung des einschlá-

gigen Gebietes nicht zu erwarten war, sind in dieser Arbeit dennoch einzelne

Absehnitte enthalten. die als ausführlichere bezeichnet werden können. So re-

prásentiert z. B. im einleitenden Teile die systematische Aufzáhlung der einschlá-

gigen Autoren und ihrer Werke im Vereine mit der 57 Nummem aufweisenden

Liste die vo]lstándi;_e geólögische Literatur der Umgebung von Pressburg,. und

ebenso ist auch das über das Neogen und Pleistozán handelnde Kápitel eines
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der ausführlicheren. Diesem gegenüber muB aber bemerkt werden, daB die álte-

ren Forniationen der klemen Kárpátén und der Hamburger Gebirgsgruppe,

námlich die kristallinischen Scbiefergesteine
3
sowie auch die paleozoischen und

mesozoischen Forniationen viel zu kurz und bluB an der Hand der vorhandenen

Literatur behandelt worden sind. wahrscheinlich aus dem Grundé, weil — wie

dies auch der Verfasser betonl -- gerade diese Gebirgsstöcke gegenwártig das

Substrat einer Neuaufnahme von Seiten der Ung. Geol. Eeichsanstalt bilden,

die dieselben fiir eme demnáchst erscheinende Monograpbie íji petrographischer,

Btratigraphischer und namentlich tektonischer Hinsicht einer Eeambulation unter-

gezogen hat. Der Inbalt der vorliegenden Arbeit ist ührigens folgender:

Zunáchst werden die oro- und hydrographischen Verhált-
nisse des Südteiles der Kleinen Kárpátén behandelt, wobei namentlich jené

wasserreichen Quellén auífallen, die an der SO-liche Seite der KI. Karpathen in

einer Höhe von 390—510 m aus der oberen lithoklasisch zertrünnnerten Zone der

Granitstöcke entspringen. lm Gebiete jenseits der Donau gegenüber PreBburg

ist namentlich die starke Quelle von Nemesvölgy zu erwáhnen, derén reichliches

Wasser sich jedoch sehr bald in den levantinischen Schottern wieder verliert.

Ferner ist die bei Lajta újfalu aus pontischen Schichten entsprihgende Quelle

so stark, daB sie sofrt eine Wassermühle zu treiben im Standé ist. In der Umge-

bung von PreBburg entspringt Wasser aus 6 verscbiedenen Horizontén, uzw. 1. aus

der áuBeren Zerklüftungszone des Granites und der kristallinischen Schiefer

;

2. aus den Miozenschichten des Marchtales ; 3. aus den pontischen Schichten

von Pándorfalu ; 4. aus levantinischen Schottern (bei Pándorfalva und Dévény-

falu) ; 5. aus pleistozenem Schotter und Sand (Köpcsény, Oroszvár, Párna, fer-

ner aus den tieferen Scbotterlagen der Insel Csallóköz) ; 6. aus den holozánen

Schottern und Sanden des heutigen Donautales. Die Kenntnis aller dieser Ho-

rizonté ist selbstverstándlich namentlich von ökonomischem Standpunkte aus

von auBerordentlicher Wichtigkeit. Artesisch wurde in der«Umgebung von PreB-

burg nur einmal gebohrt, and zwar 1914—15 in der Dinamitfabrik. Dieser Brun-

nen ist 201'7 m tief und erhebt sich sein Wasser bis an den Bánd aeiner Ver-

kleidungsröhre, imWinter mit mehr (im Márz 18 Ltr.), im Sommer mit weniger

(1—2 Ltr.) Überfall. Derselbe erhált sein Wasser aus drei Horizontén, und zwar

aus je einer Schotterschichte der pontischen, sarmatischen und zuunterst medi-

terránén Stufe. VerfaBser teilt anschlieBend die chemische Analyse dieses Brunnen-

wassers mit, ebenso wie auch das geologische Profil der Bohrung unter gleich-

zeitiger Angabe der Schichtmáchtigkeiten. Nach den gewöhnlichen Wássern

macht uns Verf. mit den lleilquellen des bebandelten Gebietes bekannt, námlich

mit dem PreBburger Eisenbründl, der Stahlquelle von Bazin und der Badequellen

von Szt. György, indem er dabei allé álteren und neueren cbemischen Analysen

mitteilt.

Übergebend zu den a g rogeologischen Ve rh ál t ni s s e n fült

Verf. in erster Linie die Geste des Grundgebirges, námlich den Gránit, :.ie

kristalliniscben Schiefer und den Diorit an. Der Granil besitzt in den Kleinen

Kárpátén im Allgemeineii eine 30—40 m m;i.ebt ige áufiere Zertrünmierungszone,

M derén Oberflácbe die verbáltnismáBig dünne Verwitterungschichte platzgreift.
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Der Granitboden ist ein art Humus armer, Káli und Nátron, Eisen und Phosphor-

sáure in geringer Menge führender T o n, der ebenso, wie die aus den kristallinischen

Schiefern hervorgebendcn Böden zu den grauen und braunen Waldböden
gehören. .

Die gemiscbten Quarzsandsteine und Konglomerate, die unmittelbar über

dem kristallinischen Grundgebirge gelegen sind, werden zunácbst von einer üchten,

mageren, kalklosen, an Humus armen Gesteingrus- und einem löBartigen,
staubigen (wabrscbeinb'ch subaérischen) Bodenschichte überzogen, in welcher

der Wald nur so zu bestelien vermag, daB die Baurnwurzeln sich tief in die Eisse

und Spalten des Muttergesteines eiiisenken.

Mesozoiscber Kaik und Dolomit findet sich als eine bedeutendere Scholle

am Westrande, daber an der gegen die March zu gelegenen Seite der Kleinen

Kárpátén, woselbst ihr Gestein in einem groBen Steinbrucbe gewonnen wird.

An der Oberflácbe dieser Scholle ist ein gemischter Waldböden an-

zutreffen. Die bekannten Tonschiefer von Mariental, die zu Dachschiefern, Flur-

belegplatten und Schreibtafeln verarbeitet werden, gebén durch oberfláchliche

Zerbröckelung und Verwitterung einen licht f arbenen, g e b u n d e n e n
Lehmboden.

Hierauf folgt nuii die geologiscbe Gliederung des Neogen, welcher Verf.

in dankenswerter Weise mehr Eaum gewielmet hat. Die daselbst enthaltenen

Angaben bilden den wertvollsten Teil des ganzen Werkes, da derselbe sich in

übersichtlicher Weise auf diesen wichtigen Teil unseres Vaterlandes, námlich

die Porta hungarica und seine Umgebung bezieht. In diesem Abschnitte wird

unterschieden : das untere und obere Mediterrán, die sarmatische, pontische

und levantinisebe Stufe. Allé diese Stufen werden detailliert beschrieben, wobei

die in der Literatur bereits vorhandenen Angaben durch neuere Befunde be-

tráchtlich erweitert wurden. Das u n t e r e Mediterrán ist am lehrreichsten

bei der Eisenbahnstation Dévényujfalu und in der neben ihr befindlichen Ziegelei

erwáhnt. Die obere mediterráné Stufe wird vom Verf. von mehreren

Punkten angeführt, unter anderen aus der Umgebung der Gemeinde Besztercze

entlang des Marientaler-Baches in einer Höhe von 184 m, aus der er Ancillaria

glandiformis, Turritella turris, Natica lielicina u. a. anfubrt. Am schönsten jedoch

ist diese Stufe am Sandberg bei Dévényujfalu entwickelt, an welcher Stelle dieselbe

schon seit lange die Aufmerksamkeit aller Sammler auf sich gelenkt hat. AuBer

105 wirbellosen Tierresten záblt Horusitzky nach seinen eigenen Aufsammlungen
und den Bestimmungen A. Koch's noch 65 Fisch-, 2 Amphibien und 8 Sáugetier-

namen auf. In dieser reichen Liste stoBen wir auf zahlreiche, von diesem Fund-
orte bis jetzt unbekannte Arten. Die weiter aufwárts folgende sarmatische
Stufe ist ebenfalls bei Dévényujfalu u. zw. am Kobelberge, als die unmittelbare

Fortsetzung der mediterránén Sedimentation anzutreffen. In ihren Kalkschichten,

die schlecht aufgeschlossen sind,stöBt maii auf Vertreter der dieser Stufe eigen-

tünüichen ármlichen Fauna. Dieselbe Stufe findet sich ferner als sandige und
Sandsttinfacies an der östl. Seite der KI. Kárpátén bei der Gemeinde Teriing

wieder. SchlieBlich wurde dieselbe Stufe noch anláBlich der artesischen Brunnen-

bohrung in der PreBburger Dinamitfabrik aufgefunden und zwar in einer Tiefe

Földtani Közlöny XLVII. köt. 1Ö17. 24
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zwischen 109—194 mtr. Die ForaminifereD dieser Ablagerungen wurden durch

Toula, die Ostracoden dagegen von Zalányi bestimmt. Die Schichten der pon-
ti 8 cb. e n Stufe treten unter der sie zumeist verdeckenden pleistozen-holi (zenen

Decke nur stellenweise zu Tagé, so z. B. bei Modor und Teriing als tonige Scbicbten

mit Congeria subglobosa, Melanopsis Martiniana. Weitere Aufschlüsse dieser Stufe

sind bei Bazin (lignitführender Ton) mit einer genügend reichen Congerien- und

Mélano'psiden-'Fdum und Záhnen von Aceratherium incisivum, ferner bei PreB-

burg (Sand, Schotter mit Cong. spathulata) anzutreffen. Am rechten Ufer der Duna u

sind dieselben Scbichten bei Nemesvölgy unter den dortigen Sand- und Schotter-

[agerri als blauer, fetter Tegel mit Congerien und Melanopsiden anzutreíi'en.

Die levantinische Stufe bedeckt als eisenokkeriger Schotter bei

Dévényujfalu den entlang des Stomfaer Baches aufgeschlossenen Schlier, und

wahrscheinlich stamnrl aus ihia auch jener Mastodon Borsoni Zahn, den M. Vacek

1877 von dieser [Gégend beschrieben hat. Zu dieser Stufe gehört auch der bei

Nemesvölgy vorhandeneSclmiti r. der sich gewöhnlich in einer Höhe von 190—220

m ü. d. M. befindet. Den Sch< »i ter des Pándorfalvaer Plateaus, dessen Hbe 160—186

m betrágt, faBt Verf. ebenfalls als levantinisch auf. An den Ostufern des Fert-

Saes bedeckt dieser Schotter pontische Ablagerungen und tritt gegen oben zu

in unscharfer Weise mit den pleistozenen Schottern in Verbindung, lieferte abei

wenigstens bis jetzt leider keinerlei organische Beste.

Das pleistozene Altér wird durch FluBschotter, Schuttkegel, Sand

und LöB vertreten. Die Flufochotter htben sich namentlich am O-Bande des

Pándorfalvaer Plateaus von den levantinischen Schottern gut ab, indem sie eine

um 10—20 m tiefere und lockerer aufgebaute Terasse bilden. In diesem Zeit-

absehnitte schüttete die ins kleine ungarische Alföldbecken eintretende Donau

ihr bekanntes Schotterdelta an. Einer der Arme dieses Deltas umging die Ham-
burger Berge von Süden, wáhrend das übrige Wasser sich zwischen Hainburg

und Dévény in das Becken ergoB, endlich streifte ein dritter Arm in der Bichtung

gegen Cseklész, Szempcz und Tallós hin. Diese máchtige Schotterdecke liegt etwa

10 Mtr. höher als die heutige Donau und betrágt ihre SLárke gewöhnlich 2—3 m.

Stellenweise wird dieselbe von Fi ugs a n d bedeckt, so z. B. zwischen PreBburg

und Cseklész, bei ersterem Orte mit Knochenresten von Elephas primigenius.

Was endlich den LöB anbelangt, so kann derselbe in (Un Kárpátén bloB unttr-

geordnet angetroffen werden, namentlich zwischen PreBburg und Dévény, jen-

seits der Donau dagegen als Decke über dem Schotterkegel von Köpcsény-Kajk

und zwar vorwiegend als humöser Lehmbodcn. Trotzdem der LöB bei

PreBburg nicht máchtig, sondern höchslens bloB 0*2— 1*5 m. dick ist, erscheint

derselbe vom Standpunkte des Agrikultur aus als eine hochwichtige Bodenart,

die bedeutend fruchtbarer ist, als z. B. die Schotterfláchen.

In einem speziellen Kapitel werden schlieBlich die Eolozen-Gebilde be-

schrieben, die vorwiegend an die alluvialen Ebenerj der Donau, March und Leytha

p;ebunden sind. Am ausgedehntesten sind die Alluvien der Donau. die von rezenteni

Schotter, Sand und Schlick bedeckt sind. Die Terrainoberflache der letzteren wird

ferner noch durch die anháufende Wirkung des Windes erhöbt. Die Schlamm-

3chichte nacb Überschwemmungeri lieferi bloB dóri eineD Eür die Kulturpflanzen
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guten Boden, wo dieselbe niclit allzuschwach (O'IO— 0'20 m) ist, da sie in diesem

Falle leicht austrocknet. Zwei dieser Überschwemmungsbóden wurden auch

agrogeologisch analysiert.

Ferner beschreibt Verf . auch nocli das Torflager-Vorkommen
vom Pozsonyszentgyörgyer Eied. Es ist dies auf einer etwa 2 km2 groBen Fláche

ein 1*5— 2 - m starkes Láger, dessen Torf nach G. László ein spez. Gewicht von

0*585 und nach K. Emszt einen Kalorienwert von 2267 besitzt.

Zum Schlusse führt Verf. nocli die praktisch verwcndbaren Mineralstoffe

und Gesteine an, die in Bergwerken, Steinbrücben, Ton- und Schottergruben und

Torfstichen gewonnen werden, und ebenso verzeichnet deiselbe in dankens-

werter Weise auch noch allé prsehistorischen Hügel, die in der Gegend von Pozsony,

Fehéregyháza, Guráb, Nizsérd und anderen Lokalitáten angetroffen werden können.

Eef. Franz Schafarzik.

E) MITTEILUNGEN AUS DEN FACHSITZUNGEN.

VII. Fachsitzung am 8. November 1916.

Vorsitzender : Vizeprásident Dr. Moriz von Pálfy.

1. Geologe Dr. Eobert Ballenegger demonstriert in seinem Vortrage

über die To ka j-H e g y a 1 j a e r Nyirokboden die von Emerich
Timkó in den Máder Weingárten gesammelten Nyirokboden, derén Untergrund

Bhyolit und dessen Tuff ist und in welcbem auBtrordentlich gebundener rötlich-

brauner Tonboden liegt. Auf diesen tonigen Beden pcCt au£erordent]ich die Be-

schreibung Josef von Szabó's vom Jahre 1866, in welcher dieser den Begriff

der Nyirok determiniert und feststellt. Vortragender teilt die Analyse des Pál-

házaer Bhyolits nach Dr. Koloman Emszt mit und demonstriert sodann die

vollstándige Analyse der Nyirok.

Zum Schlusse erklárt er, daB die Nyirok im Tokaj-Hegyalja das durch die

Wirkung des subtropischen Klimas entstandene Verwitterungsprodukt der jung-

tertiaren Eruptivgesteine und derén Tuffe darstellen.

(Der vollstándige Ttxt des Vortrages befindet sich im Földtani Közlöny,

1917. Bánd 47. auf pag. 136-140.)

2. Dr. Ludwig von Lóczy jun. besprach in seinem Vortrage die Geo-
logie der Norelwestlichen Karpathen. Den Gegenstand seines

Vortrages bildeten die geologischen und tektonischen Verháltnisse difj.nigen

Gelirgsgegend welches einerseits durch das Fthérgebirge der Kleinen Karpathen,

das Beskiden Grenzgebirge lángs der March, durch das Trencséner pienninischm

Klippengebirge und anderstits durch die Vágdepression begrenzt wird. Dieses

Gebiet kann vom geologischen Gesichtspunkte in vier Gebirgsgebiete gegliedert

werden, die sich auch in der orogra phischen Gliederung gut vereinigen. Das

erste dieser Gebiete bildet das Jablánc—Praszniker Triasgebirge (Chocs), das

— 1 — 24*
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rücksichtlich der Entwiklung seiner Bildungen der nordöstlichen Fortsetzung

des Fehérgebirges entspricht; von diesem wird os in der Jabláncer Gegend

durch eine ungefáhr 8 km breite, mit mediterransarmatischen Bildungen ans-

gefüllte Depression geschieden. Dieses Gebirge wird aufgebaut von dunkelgrauem

Bachsturner Kalkstein (Anisische-Stufe), von weiBem oder grauern Wetterlinger

Algenkalkstein mit Gyroporellen und Ptychites sp. (Ladische-Stufe) und von

weiBem Chccsdolomit, der die vom Vortragenden aufgefundenen Lunzer Sand-

steine und die petrefaktenreichen Carditen- und Oppolnitzer Kaksteine umgibt

(Karnisebe Stufe). Der Triaszug selbst bildet eine gut entwickelte, überkippte

Antiklinale, dabei weisen aber die einzelnen Schicbtenglieder auch eine, infolge

von Verschiebungen der Schichten entstandene Schuppenbildung auf. Das zweite

Gebirgsgebiet reprásentiert der bei Ószombat auftauchende pienninische Klippen-

zug, der von hier angefangen gegen den VlárapaB bin das Marcbgrenzgebirge

bildet. Die Bildungen desselben sind sebr mannigfaltig. KöBener Schichten,

auf ein tieferes Meer hinweisende Fleckenmergel, Feuersteinkalke, Posidono-

mien-Schiefer und Klippenkalkstein kommen hier vor. Sie enlhalten auch Petre-

fakten und auf Grundlage derselben kann man sie in die oberste Trias, Lias,

Jura und Neokom stellen. Auch der Bau dieses Klippenzuges wird durch Faltun-

gen und Schuppen gekennzeichnet, die in ihrem Ursprung mit dem Jablánc—

Praszniker Gebirgszug übereinstimmen

.

Das dritte Gebiet ist das Nedzógebirge. In diesem vereinigt sich der Klippen-

zug mit dem Triaszug der Chocsfacies. Das Nedzógebirge selbst wird von einer

nach Süden geschlossenen, nach Norden sich öffnenden überkippten Antiklinalen

gebildet, in derén Kern die álteren Triasbildungen mit Chocsfacies zu finden sind.

lm westlichen Flügel der Antiklinale weisen die Klippenbildungen mit üeritischem

Typus eine gute Entwicklung auf. Die Nedzóer Klippenbildungen sind gegenüber

den Ószombater Klippengesteinen durch die stárkere Sandigkeit und den reichen

Inhalt an Krinoidenstacheln gekennzeichnet und eben deshalb kimen sie éber

als zur subpienninischen Seichtmeerfacies gehörig, qualifiziert werden. In dtm

östlichen Flügel der Nedzóer Antiklinalen fehlen mit Ausnahme der KöBener

Schichten die Klippenbildungen, welchen Umstand der Vortragende mit apáteren

Einstürzen lángs der Vágdepression erklárt. Die ini Faltenflügel befindlichen

plastischeren Klippenbildungen habén sich durch die nach der Faltung zwiachen

den Schichten eingetn stei iei i Verschiebungen von dem aus dichterem Gestein beste-

henden Liegenden des Chocstrias abgeschieden mid über den Antiklinalkern auf-

geschoben. Diese Überschiebung entwickelt sich in der Gegend von Verbó zu

einer wirklichen Decke. Hier kann man unter dem eine Überschiebungsfláche ven

14_15° besitzenden subpienninischen Tithonkalk in den lángs der Táler anfge-

schlossenen Fenstern die diskordant gelagerten Triaschocsbildungen finden. Das

vierte Gebirgsgebiet endlich wird von dem Klippenzug und dem zur Chocsfacies

_rebürenden Jablánc-Praszniker Gebirgs?ug und der zwischen das Nedzógebirge sich

einkeilenden einstigen Gosaubucht gebildet. In diesem Gebirge finden wir Gosau-

grundkonglomerat, Hippuritenkalk, Acteonellenmcrgel und -Sandsteine, Kohlen-

bildungen, Inoceramenmergel, Magurasandsteine, exotisches Biesenkonglomerai

und verschiedene nberkretazisch-neogáne Flischgesteine, die sámtlicb an der

— 2 —
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Faltung und an der nach SE gerichteten allgemeinen Überkippung teilnehnien

.

Hinsichtlich der Bildung cles Biesenkonglomerates spricht Vortragender die

Ansieht aus, daB sich die hausgroBen Korallenkalkfelsen des Konglomerates,

abgesehen von den mit Hilfe von deckenartigen, glazialen oder submarinen Ver-

schiebungen erfolgten Erklárungen, von den einstigen oberkretazisch-alteozánen

Kora llenriffen des foraminiferen Kalksteines (Gegend von Oturaj von den steilen

Ufem irgend eines álteren Eozánmeeres durch eine starke Meeresbewegung los-

gerissen habén konnten, die sodann infolge der raschen Sedimentbildung der

Zerbrechung und Abrundung ausgewichen sind. In der Geschichte des Aufbaues

der Nordwestlichen Karpathen unterscheidet der Vortragende drei gröBere tekto-

nisohe Prozesse. Die Folge der ersten derartigen Bewegung war die Ausgestaltung

der relatívon Lage des Chocszuges und der pienninischen Klippenzone. Diese

Fazieszonen konnten auf ihren Platz auf dem Wege von Decken in der vorgosau-

kretazischen Periode aus der Naehbarschaft im weiteren Sinne gelangt sein. Den

vornehmlicbsten Beweis hiefür bildet das lángs derselben Uferlinie und dann auí

den herwárts aufgeschobenen Klippenzug transgredierende Grundkonglomerat

des Gosau. Die zweite tektonische Bewegung war die Zusammenfaltung der Bil-

dungen der einzelnen Gebirgsgebiete. Nachdem an der Faltung auch der Eozán-

flisch noch teilgenommen hat, kann man diese Bewegung in die posteozáne Periode

setzen. Die dritte, jüngste Bewegung war die von NW nach SE gerichtete um-

stürzende Pressung, welche nicht nur die Faltén und Synklinalen, sondern auch

die einzelnen Fazieszonen in den Gegenden zwischen Pozsony und dem VlárapaB

von NW her übereinander geschoben hat. Diese Bewegung hat die allgemeine

NW-liche Fallrichtung der Nordwestlichen Karpathen nach 22h, sowie auch die

kleineren schuppigen Überschiebungen verursacht, in derén Folge die áltere

tektonische Struktur zumeist fortgespült wurde. Nachdem nun die mediterrán

-

sarmatische Schichten zumeist horizontal transgredieren, stellt er die letztere tek-

tonische Bewegung in die Oligozán periode. SchlieBlich führt der Vortragende aus,

daB man,. obgleich die einzelnen karpathischen Fazieszonen der östlichen Fort-

setzung der Fazieszüge der Ostalpen entsprechen — was demselben auf Grund

des Gesagten auch zu beweisen gelungen ist — durchaus noch nicht schlieBen

körme, daB die Entstehung des kleineren und ein anderes schuppen- und decken-

artiges Gepráge aufweisenden Systems der bedeutend niedrigeren Nordwestlichen

Karpathen ebenso erklárt werden könnte, wie die, einen hochalpinen Aufbau

zeigenden Deckensysteme der Westlichen und Östlichen Alpen.gleichwiediesauch,

trotz gánzlichen Mangels an Detailaufnahmen, Lugeon, Uhlig und Kobee
schablonenhaft getan habén. Über die auf den regionalen Bau der Nord-

westlichen Karpathen bezüglichen Erfahrungen und Meinungen wünscht Vor-

tragender bei einer anderen Gelegenheit zu sprechen.

3. Dr. Géza v. Tobokffy beschreibt in seinem Vortrage über den Mária-
v ö 1 g y e r Zug der kleineren Karpathen auf Grund seiner im
Jahre 1915 durchgeführten Aufnahme in auszüglicher Weise die gebirgbildenden

Gesteine des südlichen Teiles der kleinen Karpathen und die tektonischen Eigen-

tümlichkeiten des begangenen Gebietes.

Er weist nach, daB der sogenannte «Ballensteiner Kalkstein» nur eine Fazies-

— 3 —
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varietát des aus den Nordwestlichen Karpathen bekannten Liaskalksteines,

beziehentlich des Fleckenmergels ist und daB in seinen unteren Eegionen auch

der Gerstener Horizont erkennbar ist. Dem Vortragenden zufolge wáre der unterste

<d3allensteiner Kalksteh;», der gewöhnlich plattig und mebr oder weniger kristalli-

niscb zu sein pflegt, mit seinen an Kieselscbwamm gemabnenden Petrefakten-

spuron nocb in die obere Trias einzureihen.

Sodann übergebt er zu dera eigentlicben Gegenstande seines Vortrages

und gibt eine Beschreibung des Máriavölgy-Hundsheimer Zuges, der, wenngleich

sicli seine Quarzite und Kalksteine einigermaBen der Entwicklurig jener aus dem
Nyitraer Komitate náhern, aus den identiscben Gesteinen aufgebaut ist, wie der

Pemek-Borostyánker Streifen. Der ganze Máriavölgy-Hainburg-Hundsbeimer

Zug ist petrefaktenarm und so kann das Altér der Gesteine nur auf Grund von

Ánalogien fixiert werden.

Aucb die tektoniscben Verbáltnisse stimmen mit jenen weiter im Norden

feststellbaren überein. Der Gránit mit dem dazugebörigen, gewöbnlicb darin

schwimmenden Gneis ist samt den metamorpben Scbicbten aucb bier über das

Mesozoikum gescboben und hat dieses, wie man an den Rándern gut wabrnebmen

kann, zurückgebogen und sicb unter dasse-lbe eingerollt. Auf solcbe Weise finden

wir eine an den Bándern umgewendete Scbicbtenreibe, aus welcher die milonitisch

/crriebenen und mit Quarz báufig infiltrierten, steckengebliebenen Klippen des

Kalksteines horstartig emporstarren. Es ist námlicb aucb der áuBere, aufsteigende

Bogén der Synklinale bis an den ganzen westlichen Rand lángs der Lamacser

Bucbt bineingestürzt und unter der Oberflácbe geblieben, wáhrend der Dévény-

uj falu-Hundsbeimer Scbild eben von dem áuBeren Bogén der Randsynklhalo

aufgepflügt worden sein konnte, sofern er, wie aucb die Lage der auf dem Dévényer

ScbloBberge befindlicben Grünscbiefer zeigt, unter diese gescboben ist. Hitfür

spricbt aucb im übrigen die wechsemde Fallricbtung der übrigen Bildungen.

Wábrend in der Máriavölgy-Pozsonyer Masse das einsáumende Mesozoikum na eh

Südosten, alsó unter den eruptiven Kern einfállt, falit der von Dévényujfalu bis

Hundsbeim sich erstreckende Streifen na eh Nordwesten. Die zwei Züge stehen

alsó in einem inneren Zusammenhang und gehören zu ein und derselben abge-

rissenen, übereinander geschobenen Antiklinale. In áhnlicher Weise eingerollte

Kalksteinflecken sind auch im Innern des Gebirges zu finden, docb sind diese

Líowöhnlich zwischen zwei Eruptionskerne eingekeilt. (Propadlectal, Kalkstein-

-cn des Baziner Tales, Kalksttinbrucb des Modorer Nagykúp etc.)

Die jüngsten Liasbildungen sind unzweifelhaft die Máriavölgyer Schiefer

mit dem darin befindlicben Kalkstein und den mit den Schiefem darin fazies-

artig wechselnden liassischen Aptichenmérgein. (Die Aptichenkalkmergel der

Pernek-Drinovahoraer und Dévényujfaluer Liasscholle.)

Nach einer flüchtigen Demonstrierung einiger Profilé war Vortragender

wegen Kürze der ibm zur Verfügung stehenden Zeit gezwungen, seinen Vortrag

unvollendet zu unterbrecben und wird er das Zmückgebliebene in seinem Jahres-

berichte veröffentlicbin.

— 4
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VIII. Pachsitzung am O. Dezember Ií)16.

Prásident: Hofrat Dr. Thomas von Szontagh.

1. In seinem über dieAjnácsker Pli o z án s eh i eh I c n und
derén Fauna gehaltenen Vortrage behandelt Dr. Theodor Kormos auf

Grund eigener Beobachtungen in eingehender Weise die stratigraphischen Ver-

háltnisse, die ausgestorbene Tierwelt und die Altersperiode dieses wohl schon

lange bekannten, aber bisher erst wenig studierten Fundortes. Das merkwüuügste

unter mehreren neuen Gliedem der Fauna ist eine neue Subursidaart (Parailurus

n. sp.), derén náchster Verwandter die aus dem Pliozán von England und den

Ligniten des Háromszéker Komitates (Barót-Köpec) bekannte Parailurus anglicus

Schloss. ist. Auf Grund der Fauna und der Lagerung gilt es nunmehr als un-

zweifelhaft, daJ3 sowohl die Ajnácsker, wie die Barót-Köpecer Plioz&nschichten

der levantischen Periode angehören. In Ajnácsk falit der Anfang der Basaltaus-

brüche mit der Periode der ausgestorbenen dortigen Tierwelt zusammen und

dieser Umstand bestárkt die LóczY'sche Auffassung, derzufolge die Hauptmasse

der Basalteruptionen in Ungam nicht in die pannonische (pontische) Stufe, son-

dern in das Levanticum zu verlegen ist. Der Vortrag gelangt in seinem ganzen

Umfang im Jahresberichte der kön. ung. Geologischen Beichsanstalt für das

Jahr 1915 zur Veroffentlichung.

2. Dr. Koloman Lambrecht skizziert in seiner Abhandlung über d i e

Paláontologie der Vögel die Entwicklungsgeschichte der paleo-

ornithologischen Kenntnis. Er unterscheidet mit Ábel in der paláontologischen

Geschichte drei Perioden. Die Daten und Funde aus der áltesten, der phantasti-

schen Periode habén Hermann Meyer (1832) und Giebel (1847) gut zusanimen-

gefaBt. Die zweite, deskriptive Periode beginnt mit der reformatorischen Tátigkeit

Cuvier's, der sich selbst mit der Paláontologie der Vögel bescháftigt hat. In Frank-

reich ist Gervais, in Deutschland Hermann Meyer, der erste Würdiger der

Arclieopteryx, in England Eichard Owen, der grundlegende Erforscher der

Familie der Dinornithidae der Vertre ter der durch Cuvier eingeleiteten deskiiptiven

Periode. Die Bahnbrecher der dritten, auch in unsere Zeit hinüberreichenden

raorphologischen und phylogenetischen Periode sind der Franzose Alpeonse

Milne-Edwards und der Amerikaner 0. C. Marsh. Die, die Zeitperiode bezeich-

nende Tátigkeit beider Forscher macht uns mit der tertiáren Vogelwelt von Európa

und Amerika bekannt. In der neuesten Zeit habén Fürbringer, Gadow, Lydek-

ker, Shufeldt mid Andrewj den Wissenskreis über die Vorfahren der Vögel

am eingehendsten bearbeitet. Im weiteren Teile seines Studiums befafit sich der

Verfasser mit der Tátigkeit der Forscher, die sich mit den einzelnen wichtigeren

Detailfragen bescháftigen. (Einzelne Genera, Überreste von fossilen Eiern, FuB-

spuren, Federabdrücke, im Aussterben begriffene Arten und die Faktorén des

Aussterbens.) Die hier vorgeführte Abhandlung des Verfassers erschien als eine

geschichtliche Einleitung zu einem in Arbeit befindlichen Katalog der Vorfahren

der Vögel in der Zeitschrift der königlich ungarischen ornithologischen Zentrale

Aquila, XXIII. Bánd, Jahrgang 1916.

3. Dr. Július Vigh hált einen von Vorführungen begleiteten und durch
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Zeichnungen veranschaulichten Vortrag über geológia c h e Beobachtu n-

gen iu den Nordwestlichcii Karpathen, in welchem er die

Gesteinsvariét áten und gebirgstektonischen Verháltnisse des nördlichen, zwischen

das Kovácspalotaer Tal und Nyitrai fallenden Teiles der Kismagura beschreibt

.

Der kristallinische Kern wird von Gneis und Gránit, die von
Pegmatitadern durchzogen sind, gebildet. Vorherrschencl kommen biotitische und
mrr untergeordnet muskovitiscbe oder zweiglimmerige Varietáten in beiden vor.

Ira Nyitrafenyveser (Chvojnicaer) TaJ dagegen kommt eine überwiegend aus

Ampbibol bestehende Varietát vor, die erzháltig ist. Vom Zsjár-Biotitgranit

fübrt or schön entwickelte Orthoklaskristalle von 1*5—2 cm GröBe vor.

Die alteste der sedimentáren B i 1 d un g e n, die den permischen

Quarzsandstein und das Konglomerat an mehreren Stellen unterbricht, lágert in

einem sehmalen Streifen mit steilem Einfallen über dem kristallinischen Kern.

Li ihrem Hangenden folgt permisch-untertriassischer roter schiefriger Sandstein

(Werfener?), dann folgen dunkelgrauo Kalksteine und Dolomité, welche die tiefere

Partié der mittleren und oberen Trias reprásentieren, und in der oberen Partié

Lunzer Sandsteine. Der aschenartige, zu Staub zerfallende Dolomit wecksellagert

zwischen Fels- und Németpróna mit gelbem Mérgei, ganz wie in der W-lichen

Hálfte des Hegyes, im südlichen Bihar und im Királyerd, in welch letzteren zwei

Orten Ammoniten und Daonellen darin vorkommen. Über dem Dolomit hegen

bunte Keuperschiefer, sodann in geringer Máchtigkeit und háufig ausgeschliffen

petrefaktenführende KöBaner Schichten. Die mannigfaltig entwickelien Jura-

schichten kommen in groBar Máchtigkeit und sehr bedeutender Oberfláchenaus-

dehnung vor. Ihre untere Partié ist entweder in Grestener- oder in Fleckenmergel-

fazies ausgebildet, wáhrend in dem auf den kristallinischen Kern folgenden ersten

Zugé ein vom Triaskalk und Dolomit kaum absonderbarer Liaskalkstein mit,

triassischem Typus auftritt, in welchem Spiriferina pinguis Ziet., Sp. rastrata

Schl.. Pecten textorius Schl., P. disciformis Schübl. mit náher nicht bestimmbaren

Resten von Tercbratula, Avicula, Posidonomya, Lima, Ostrea, Phylloceras, Arietites

(armoniceras) (semicostatus, geometricus, Unterordnung von fálcaries) Schlotfieimia

und Bélemnites sp. vorkommen. Die obere Partié des Jurakalkes wird von Kaikén

und Mérgein gebildet . Im Hangenden der Neokommergelschichten sind an mehreren

Stellen sandige Bildungen anzutreffen, die auf die sphárosideritische Mergelgruppe

hinweisen.

Die Zone der au die NW-liche Seite des kristallinischen Kémes sich an-

schmiegenden sedimentáren Gesteine ist gefaltet. Die Faltén sind unsymmetnsch
und stellen isoklinale Schuppen dar. die in SSE-licher Richtung mehr oder weniger

übereinander geschoben sind und oíi in gröBarem MaBa überhángend sind und

eine liegende Falté bilden (Nickelskopf—Gerstberg-Kamm 1 km). Man kann drei

Hauptfaltenzge von l&ngerem Verlauf unterscheiden, zwisclien welche sich noch

eine vierte, sekundáre Falté auf ein Slück von einigen Kilometern Lángé einkeilt.

An dem Aufbau der zwei. Iieziclmngsweisc drei inneren Palten habén nur jené

Schichten teilgenommen, die álterals das Neokom sind, die permischen Schichten

hingegen sind, abgesehen von dem im Inneren des zweiten Faltenzuges wahr-

nehmbaren diapirartigen kleinen Aufbruch, nur in der ersten vorhanden. Im
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áufiersten Faltenzuge, der die Nasenstein-Gebirgsgruppe bildet, isi die vorherr-

schende Bildung die in die flachen Seitenfalten gefáltete Schicbtengruppe des

Neokommergels und der spharosideritischen Schichten und aui dieser Hegen die

auf diesem Gebiete beginnenden triassisohen Choesdoloniit-Deckenreste. (Der

Vortrag erscheint im Jahresberichte der kön. ung. Geologischen Eeichsanstall

für das Jabr 1915.)

I. Fachsitzung ani 3. Január 1917.

Prásident: Hofrat Dr. Thomas von Szontagh.

Július Leidenfrost bált einen Vortrag über fossile Fische
aus der F a m i 1 i e der Neraatognathen (der in seinem ganzen

Umfange im Jahrbuche der kön. ung. Geolog. Eeichsanstalt Bd. XXTV erscheinen

wird), in dessen Einleitung er die osteologischen Charakterzüge, derén syste-

matische Stellung und geograpbiscbe Verbreitung bespricbt. Vortragender hált

ihre von dem englischen Icbthyologen Günther herrührende Einteilung für

veraltet und er weist in Verbindung damit auf die Sclrwierigkeiten hin, welche

bei der Bestimmung der fossilen Wels-Arten aus dieser für die Schwimmer

festgestellten altén Einteilung hervorgehen

.

Nach einer kurzen Bescbreibung der rezenten Siluriden-Familie (Nemato-

gnathi Cope) kommt der Vortragende auf die fossilen Funde zurück, welche er

in einer ausführlichen Nachweisung zusammenstellt und beschreibt aucb auf

Grundlage dieser kritischen Zusammenstellung die bisher aufgefundenen fossilen

Welsreste und bespricbt die auf dieselben bezügliche Literatur.

Aus Ungam kennen wir bisher zwei fossile Welsreste. Den ersteren hat

der Wiener Ichthyologe Heckel unter dem Namen Pimelodus Sadleri auf Grund

von einigen im Komitat Bihar gefundenen Stacheln besclii'ieben. Der zweite

Fund stammt áU3 Borbolya im Komitat Sopron und besteht aus Otolithen, die

Schubert nur mit Vorbehalt unter die Siluriden (^nws-Arten)einreiht. Vortragen-

der hat von der Direktion der kön. ung. Geologischen Eeichsanstalt den Auftrag

erhalten,dieseit der Gründung dieser Anstalt aufgesammelten fossilen Fische einer

Bearbeitung zu unterziehen, und bei dieser Arbeit hat er in der reichen Sammlung

des Institutes mehrere intcivssante Welsreste gefunden. Zu diesen gehört ein

pleistozáner Welsschádel (Silurus glanis L.), der in Gesellschaft einer Sáuge-

tit'i'fauna bei Tiszaug. im Bette der Tisza, bei niedrigem Wasserstand gefunden

wurde. Der vorzüglich erhaltene Fund gelangte als Geschenk des Kecskeméter

stádtischen Museums in den Besitz des Museums der kön. ung. Geologischen

Eeichsanstalt. Vortragender hat den Schádel zum Gegenstand einer eingehen-

den vergleichenden osteologiscben Untersuchung unterworfen und an dem-

selben mehrere Abweichungen vom Schádelbau der heute lebenden Welse gefun-

den. Mit diesem Funde ist die Zahl der einheimischen pleistozánen Fisch-

arten, die Vortragender auf Grundlage der in der Sammlung der Anstalt befind-

lichen Höhlenfunde beschrieben hat, jetzt auf zwölf gestiegen.

AuBerdem befinden sich in der Sammlung der Anstalt aucb Überreste,

die aus álteren Perioden stammen, die der Vortragende unter den Namen Silurus
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pliocaenicus n.sp. und Süurus stenooejihalus n.sp. in die Literatur einführt. Diese

Funde staramen aus den pannonisch-pontisehen Tonschichten in der altén

ÜRASCHE'schen Ziegelei in Budapest—Eákos. Aus den Fragmenten stellte er

zwei Schádel zusammen und unterzog diese einer vergleichenden Untersuchung.

In seiner detaillierten osteologischen Beschreibung weist er gegenüber den rezenten

und fossilen Welsarten die in den Eakoser pliozánen Schádeln auffindbaren

Unhrschiede nacb und stellt die Charakterzüge ihrer Arten fest. Unter diesen

Artencharakterzgen ist der wicbtigste jener, daB beidé Arten in zwei Gruppén

stehende Vorner-Záhne besitzen. Nacb der Analogie der übrigen Elemente

der pliozánen Wirbeltier-Fauna lében die gleicben Welsarten heute in Ost-

and Südostasien. Vortragender übergeht nacb Bescbreibung einiger verglei-

chender anatornischer Untersucbungen von Scbádel-Steinkernen zur Herkunft

der Nematognaíhen, erwábnt die bierauf bezüglicben Tbeorien und spricbt

die Ansicbt aus, daB der beute lebende Wels ein orientáliscber Fremdling und

nicbt der Nacbkomme der bescbriebenen pliozánen Welse sei. Seiner Meinung

nach sind letztere ausgestorben und an ihrer Stellé ist zusammen mit den Cypri-

niden der beutige Wels aus Kleinasien eingewandert. Diese Hypothese scblieBt

sich an die Theorie Steindachner's, der den Ursprung der mitteleuropáiscben

Fischfauna so erklárt, daB das Schwarze-Meer in jüngeren geologiscben Penoden

ein SüBwasserbecken war, welcbes der Fischfauna der in dasselbe sich ergieBenden

Flü^se den Austausch möglich gemacht habé.

Der Vortrag wurde durch Vorführung der Funde und durch Zeichnungen

illustriert. Dr. Ludwig von Lóczy hat mit Freudé den interessanten Vortrag ge-

hört, welcher über die Besultate auf neuer Fáhrte gemachter Untersuchungen

Reehenschaft ablegt. Er begrüBt den Vortragenden gelegentlich seines ersten,

in der Gesellschaft gehaltenen Vortrages und bemerkt, daB er die Steindachner-

>chr Theorie, welcher sich auch Vortragender anschloB, für ganz annehmbar

halté. Auch zu den weiteren Untersuchungen wünscht er Erfolg.

"II. Fachsitzung am 31. Január 1917.

Prásident : Hofrat Dr. Thomas von Szontagh.

1. Dr. Ludwig Jugovics hált einen Vortrag über die a ni ö s 1 1 i c h

Rande der Alpen aufbrechenden Basáit e.

Die östlichen Alpen verschwinden auf dem Gebiete von Ungarn schorj in

der Náhe der Landesgrenze unter der Tertiárdecke und nur einzelne Partién

derselben ragén als Inselgebirge am westlichen Rande des Klemen Ungarischen

Alföld empor.Lángs dieser Inselgebirge sind Basalte und Basalttuffe aufgebrochen.

Vortragender hat im Sommer 1915 und 1916 sowohl diese wie auch die im Klcinen

Ungarischen Alföld auftauchenden Basalte und Basalttuffe untersucht und in

derén Aufbau viele vcrwandte Züge gefunden, die er im folgenden kurz zusammen-

faBt. Mit Ausnahme der Pálhegyer und Felspulyaer Basalte, die sich über

kristallinische Schiefer ergossen batten, sind allé übrigen auf aus pontiseben

Sand-, Ton- und schottrigen Sandschichten gebildeten, unebenen Fláchen vor-

gebrochen. Einige Abweichungen weisen die lángs der steirischen Grenze vorkom-
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menden Basalte und Tuffe auf : die Hárspataker, Felslendvaer und Vasdobraer,

diese sind /ura Teil auf Schotter gelagert und enthalten auch sehr viel Schotter.

Der Verlauf der Ausbrüche zeigt bei sámtlichen Vulkánén eine groBe

Ma ni íigfaltigkeit, sofern sich Tuff und Láva oft abwecbselnd ergossen habén.

Sodann beschreibt Vortragender ausführlich den Aufbau der einzelnen

Basáit- und Tuffvorkommen.

Nagy-Somló ist aus zwei Partién aufgebaut; die untere besteht aus

einer sanft ansteigenden, aus Sand und sandigem Ton bestehenden Wölbung
und die obere, steilwandige aus vulkanischen Bildungen.

Die Wölbung ist zirka 270—280 m hoch gewesen als die vulkanische Tátig-

keit mit der Tuffstreuung ihren Anfang nahm. Über diese so entstandene Tuff-

decke íloB die, die Hauptmasse der oberen Partié des Berges bildende (durch-

schnittlich 100 m máchtige), groBe, von formlosen Sáulenreihen eingesáumte

Basaltdecke, derén Kánder abgerutscht sind und auf den sanften Lehnen háufig

máchtige Bruchkegel darstellen. Der folgende Ausbruch hat den in der Mitte

des Berges befindlichen Késsel ^ustande gebracht und diesen mit Tuff ausge-

füllt. Das letzte Erzeugnis der vordringenden vulkanischen Tátigkeit ist der

kleine Lavakegel an der Bergspitze. Das Dtckengestein ist Nephelinbasanit und
die schönsten Beispiele bieten der sogenannte Sonnenbrenner und die Flecken-

basalte.

S á g h e g y ist in seinem Aufbau einfacher und stellt das Besultat zweier

Ausbrüche dar. Die Unterlage bilden gleichfalls Sand und sandige Schotter, die

215 bis 220 m Oberfláche bildeten als der vulkanische Ausbruch mit der Tuff-

streuung begonnen hatte. Der Tuff bildete ein lángliches, muldenförmiges Becken,

welches von Láva ausgefüllt war. Der Láva fiuB bildete eme zwischen 80 und
60 m Máchtigkeit wechselnde Decke. Es dürfte wahrscheinlich zwei Lavaflüsse

gégében habén. Das Gestein des zweiten Lavaflusses enthált die verschiedenen

Doleritgánge, die im Maximum 50 cm máchtig sind. Das Deckengestein ist ein

typischer Feldspatbasalt.

Der vorzüglich geschichtete Tuff von K i s-S o m 1 ó ist über ein 190—200 m
groBes Sand- und Ton postament ausgestreut. Die Tuffbánke fallen ringsherum

gegen das Innere des Berges ein, so daB sie einen flachen trichterförmigen Kráter

bildeten, der nur teilweise von Láva ausgefüllt war. Das Gestein ist Nephelin-

basanit.

Bei den Gemeinden Ki s-Si t ke—G ér c e reihen sich mehrere und
gröBere massige Tuffhügel nebeneinander und schmiegen sich an den Saum des

Kemeneser Schotterpia teau. Die vulkanische Tátigkeit hat mit einer sehr heftigen

Tuffstreuung begonnen. die sich wahrscheinlich mehrmals wiederholte. Die Tuff-

decke wurde von der Láva mehrfach durchbrochen. Ich habé, abgesehen von
mehreren kleinen Dykes, drei Ausbruchs-Zentren. beziebentlich nur derén Über-

reste gefunden. Die Láva ist meistens als kompakter Basáit erstarrt, doch gibt

es auch Lavamasse, beziehentlich Lavabreccie. Na eh den Ausbrüchen veihüllten

vom Norden her die jungen grobkörnigen Schottermassen des Kemeneser Pla-

teaus diese vulkanischen Bildungen und machten dieselben kahl und erst spáter

machte die Erosion einen groBen Teil derselben unter der Schotterdecke frei.
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Am nördlichen Bande des Kemeneser Schotterplateaus begegnen wir noch zwei

Tuffausbrüchen : die Szezgén y-M a g a s e r und die M a r c a 1 1 e r

Basalttuff-Hügel. Es sind dies flache Hügel, die aus den benachbarten Schotter-

hügeln ka ura hervorragen. Ihr Aufbau zeigt, daB die vulkanische Tátigkeit aus

der Tuffstreuung bestanden hat, dió nur durch wenig LávafiuB unterbrochen

worden sein konnte, wie dies einige verborgene Basaltdykes zeigen. Am Bande
der Alpen kornmen folgende vulkanische Bildungen vor:

Pál hegy, eine zwischen den kristallinischen Schiefern des Lánzsér-

Gebirges aufgebrochene kleine Basaltdecke, die den aus Glimmerschiefern be-

stehenden 720 m hohen Berg krönt. Die Decke ist 30—40 m máchtig. dem Lava-

fluB ist sie nicht vorangegangen und es folgte auch keine Tuffstreuung.

Die Basaltdecke von Fels-Pulya, ist ebenfalls an einem der abge-

wetzten Hügel des Eepcevölgyer kristallinischen Schiefergebirges aufgebrochen.

Die Máchtigkeit der Decke ist 30—40 m und das Gestein derselben ist Nephelin-

basanit . Der Basalttuff von Németuj vár bildet einen 60 m hohen,

steilwandigen Kegel auf der breiteren, aus Sand. und Ton bestehenden Wölbung.

Die Tuffschichten zeigen untén ein Einfallen von 30—35°, wáhrend sie am Schei-

tel ein flaches Einfallen um 10° habén und konzentrisch gegen die Mittellinie

des Kegels fallen. Der Aufbau des Tóba jer Tuffhügels stimmt mit jenem

der vorigen überein, doch sind die Eigenschaften seines Gesteinsmaterials umso

interessanter ; es ist dies eine lockere bráunliche Masse, die auBerordentlich viele

Einschlüsse von Gesteinen jener Schichten enthált, welehe sie durchbrochen hat.

Dies sind vornehmlich Stücke von kristallinischen Schiefern. die mit den Ge-

steinen des Rohoncer Gebirges übereinstinimen, ein Beweis dafür, daB die Massen

der Alpen hier schon in groBer Tiefe vorhanden sind. Die Hárs pata ke r,

Felslendvaer und Vasdobraer Tuffvulkane sind hinsichtlich

ihres Aufbaues und Materials vollkommen áhnlich. Jeder besteht aus mehreren

für sich stehenden Teilen und liegt bald auf Sand, bald auf Schotter. Diese Tuffe

enthalten den meisten Schotter von allén Tuffen des Distriktes jenseits der

Donau. teils verstreut und vornehmlich in Form vieler zerrissener und unregel-

máBig abgelagerter Schotter und Linsen. Jené Schotterschichten, auf welche

der Tuff gelagert ist, sind irgendwelche, zwischen den pontischen Schichten ge-

lagerte Schotterlager. Allé drei Tuffe sind über das Binnenland ausgestreut und

enthalten auch wenig Pí'lanzenreste.

Die Basalte und Tuffe jenseits der Donau sind mit wenigen Ausnahnun
über Sand- und Tonschichten ausgestreut, die sich ala pontische erwiesen habén.

Eine offene Frage bildet noch die Dauer der Ausbrüche. Die Ansichten der Fach-

mánner sind diesbezüghch noch sehr abweiclnnd. die Mehrzah] derselben meirrt,

daB mit dem Ende des Tt-rtiárs jede vulkanische Tátigkeit aufgehört habé. Vor-

tragender teilt die Ansicht Professor Lóczy's. daB die vulkanische Tátigkeit

lángere Zeit gedauert und auch noch in das Pleistozán hineingereicht habé.

2. Hierauf hált Universitáts-Assistent Dr. Ludwig von Lóczy jun. einen

freien Vortrag unter dem Titel «Zur Kenni nis der Gosau- und
Flis chbil d un ge n in der Gegen d von Aranyos*. Er beschreibt

die Gosauvorkommen bei Szohodol, Peles und Középvidra, wo er die einzelnen
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Schichtenniveaus an Ort und Stelle zusammengestéllt und auch stratigraphisch

gegeneinander abgegrenzt hat. Auf Grund der bisher bekannten und der neu

gesammelten Eauna versucht Vortragender den Aranyoser Gosau auf der Basis

der von Félix für die Gosaubildungen der Östlichen Alpen aufgestellten strati-

grapbischen Einleilung zu horizontieren, gegen die ernander widersprechenden

Einteilungen von de Lapparent et de Grossouvre und der norddeutschen

Einteilung. Nacb Félix stellt er die Gosau in die Santonien- und Campanien-

etage. Das Altér des Flisch der Aranyoser Becken ist gegenüber dem Gosau proble-

matisch. Hinsichtlich der Karpathensandsteine des Siebenbürgischen Erzgebirges

sind die Meinungen geteilt. lm allgemeinen steben sicb zwei Anscbauungen gegen-

über. Nacb der einen gebören die Karpathensandsteine dieses Gebietes zur álteren

Kreide, nacbdem diese gegenüber der ruhig gelagerten oberkretaziscben Fazies des

Gosau stark gefaltet und deformiert sind. Dieser Anschauung gegenüber sind meb-

rere Geologen der Ansicht, daB der Flischsowohl unter-, wie oberkretaziscbe Schich-

ten in sich schlieBt. Kalkige Sandsteine und Mérgei, die Ostracoden und Orbituli-

nen enthalten, würden den unterkretaziscben Neokom-Aptienetagen entsprecben, in

dem petrefaktenlosen Sandstein und den Tonschiefern da gegen wáren aucb nocb

das Túron und Senon reprásentiert. Wáhrend sicb an den Ufern die Gosaufazies

gebildet batte, lagerte sicb ím Inneren des Beckens der Flisch ab. Vortragender

hat bei Szobodol und Peles, dann im Norden von Topánfalva und Bisztra Über-

gánge von der Gosau- in die Flischfazies gefunden, dagegen fand er bei Közép-

vidra den Fliscb über die Gosaubildungen aufgeschoben. Petrefakten hat er —
auBer wurmabdruckartigen Problématikums — im Flisch nicht zu finden vermocht.

Vortragender übergeht sodánn auf die eigenartigen wechselseitigen Verháltnisse

der Gosau- und Flischbildungen. Gegenüber dem kristallinischen Grundgebirge

und den über letzterem ruhig transgredierenden Gosauschichten sind die Flisch-

schichten des Beckens stark zerknittert und zwar derart, daB die Überschiebung

des Flisch überall gegen die ersteren, gegen die feststehenden Ufer des einstigen

Beckens gerichtet sind. Die mit Hilfe von Decken unternommene einschlágige

Erklárung verwirft er, als jeder Grundlage entbehrend, bezüglich der Aranyoser

Gegend undtrachtet hingegen, die Zerknitterung desdortigen Flischbeckens nach

der HAUGschen Geosynklinal-Teorie zu erkláren. Infolge der langsamen positiven

Uferverschiebung wáhrend der Kreideperiode habén sich die Flischbildungen in

dem unablássig sinkenden Becken in groBer Máchtigkeit angeháuft. Die Spuren

der immer erneuerten ErgieBung des Meeres könnten in dem kristallinischen

Schiefer und den Quarzkonglomeraten wahrgenommen werden, obgleich es auch

möglich ist, daB diese vielleicht einem cenomanen, kurzlebigen, regressiv zusammen-

hángenden Konglomeratsediment entsprecben. Die Zusammenfalturg des Flisches

konnte im Inneren des Beckens entstanden sein. Haug erklárt die Falturg der

sedimentierten Beckens als eine Folge der Ausbreitung der Wármezunahme. Vor-

tragender möchte dies vielmehr der infolge von Einstürzen zustande gekommenen

Volumenverminderung zuschreiben, oder, bezüglich der Aranyoser Gegend, den

vulkanischen Wirkungen wáhrend der obersten Kreideperiode, welchen er gröBere

Wichtigkeit bezüglich der Zusammenfaltang des Flisches des Beckens zuerkennt.

Die Zusammenpressur.g hat auf die Flischbildungen in verschiedenartiger Weise ge-
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wirkt. Die Tonschiefer sind chaotisch gefaltet, die wldcrstthenderen Sandsteine

und Konglomerate dagegen siud schuppenartig zerbrochen und schwimmen, in

der Art der von cler Beckensokle aufgerissenen Tithon-Kalksteinklippen, wie z. B.

auch die Bisztraer Klippé, im Flisch. Der Vortragende gelangt zu dem Endergebnis,

daB demnach in tektonischer Beziehung die Möglichkeit nicht auggeschlossen sei,

daB der gefaltete Flisch auch Ablagerung* o i nthalte, die mit dem Gosau gleich-

alterig sind. Die Falturg des Fiisches konnte hier von láhgerer Dauer gewesen

sein. Das Maximum der Faltung setzt er jedoch auf Grund der bei Vidra, Szohodol

und Topánfalva erlangten Beweise nicht in die vor-, sondern nachgosauische

Periode. ZumSchlusse íührter aus, daB das Altér des Flisches schwerlichnacbzu-

weisen sem werde und daB dics, solange das paláontologísche Matéria] fehle, eine

unentschiedene offene Frage bleiben müsse.

Dem Vortrag folgte eine Polemik.

Als erster sprach zum Vortrag Chefgeologe Moeiz v. Pálfy, der der tek-

tonischen Erörterung cles Vortragenden beipflichtete. Auch er hat die Faltung

des Siebenbürgischen Beckens in sefner, im KoCH-Gedenkbuche erschienenen

Studie, ganz áhnlich wie der Vortragende, erklárt. Das Altér der Gosaubildungen

jedoch, hált er entgegen der FELix'schen Einteilung für ein höheres und stellt

dieselben auf Grund der von ihm bearbeiteten oberkretazischen Petrefakten von

Alvinc in das Túron und dann in das Senon.

In seiner sofortigen Antwort verweist Dr. Lóczy jun. auf die Widersprüche

in der norddeutschen und französischen Auffassung bezüglich des turonischen

oder senonischen Wesens der Gosaubildungen.

Als zweiter sprach zum Vortrag Universit áts professor Dr. Karl v. Papp.

der das unterkretazische AJter der Aranyoser Flischbildungen hervorhob.

Der Vortragende schloB in seiner Antwort diese Möglichkeit nicht aus,

bekennt aber gleichwohl, daB das Altér des Flisches noch eine offene Frage sei.

Als letzter endlich sprach Dr. Ludwig v. Lóczy, Direktor der Geologischen

Eeichsanstalt, zum Vortrag; er bemerkte, daB er bezüglich des oberkretazischen

Alters des Fiisch der entgegengesetzten Ansicht seines Sohnes sei. Chefgeologe

Pálfy und Lóczy jun. habén als gute Beobachter, dieselben Gebiete begehend,

dieselben Verháltnisse finden können und gelangten zu denselben Ansichten.

Die eigenartigen Verháltnisse der Gosau- und Flischbildungen, sowie das Altér

des Flisches, können jedoch erst nach der regionalen Erforschung, sowie nach der

tektonischen und stratigra phischen Untersuchung des Siebenbürgischen Erz-

gebirges und des Blhargebirges aufgeklárt werden. Auch er stimme dem bei,

daB zur Ftststellung des Alters des Flisches die tektonischen Kenntnisse nicht

genügen, sondern daB man hiefür auch noch paláontologischer Beweise bedürfe.

III. Faclisitzung am 14. Márz 1917.

Prásident: Hofrat Dr. Tiiomas v. Szontagh.

1. Dr. Thomas v. Szontagh, Viz< direktor der kön. ung. Geologischen Keichs-

anstalt, berichtet in seinem Vortrag anter dem Titel «Unsere Studien-
reise in Serbien» über die im Herbst 1916 unternommene geologische
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Beise nach dem mittleren und westlichen Teile von Serbien. Von Seite der kön.

ung. Geologischen Beichsanstalt habén die Geologen Erich Jekelius und Emerich

Timkó und Bergingenieur Árpád Zsigmondy unter der Leit ung des vortragenden

Vizedirektors die Beise nach Belgrád am 1. Október 1916 anget réten. Der Zweck

der Beise war, die industriellen und kommerziellen Urprcdukte und Gesteine auf

dem besetzten serbischen Gebiete zu studieren. Zur Beise wurden 40 Tagé auf

versebiedenen Gebieten verwendet . Die Studienreise wurde von einzelnen Zentren

ausgehend unternommen. Solcbe Zentren waren die Umgebung von Kragujevac

und die Gegend von Kraljevo. lm Gebiete des Moravatales wird in dem Mübl-

steinbruch auf dem Orlovacberge ein Hydrcquarzit na eb dem französischen

System «Moulages» bearbeitet. In der Náhe befindet sich das Bad «Vrenjacka-

banja» mit warmen alkalischen Quellén. Am Ufer des Ibar, im nördlichen Teile

der Mataruga fanden wir eine warine alkalische Salzquelle und SW-lich von Csacak

das in 998 ni Saeböhe gelegene Ovar-Bad mit schwefeligem Wasser.

In dem malerisch schönen Ibartal erbebt sicb ein sehr ausgebreitetes Ser-

pentingebirge, das von Andesitdykes durchzogen ist. Der Hauptzweck der Beise

war die Durcbforscbung des oberhalb des Siádtchens Baska sich erhebenden

Kupaonikgebirges. Im Kopaonik-Vorgebirge finden sich andesitische, dazitische

und rhyolitische Gesteine, wáhrend auf dem 1870 und 1900 m hben Gebirgs-

rücken Granitblöcke liegen und in 2100 m Höhe Magnetit aufgeschlossen ist.

Auf dem Abstieg gegen die Gemeinde Bisztrica begegneten wir práchtigem weifien

Marmor, dtm SLudenicaer Marmor, aus welchem originelle Grabsteine gehauen

Werden. In der Gegend von Sipacina sind im Serpentin amorphe Magnetitblöcke

zu schen.

Der vollstándige Text des Vortrages wird im Anhange des Jahresberichtes

der kön. ung. Geol. Eeichsanstalt für das Jahr 1916 erscheinen.

Dar Vortrag hat den ungeteilten Beifall der in groBer Zahl erschienenen

Fi chleute gefunden

.

2. D r. Bobért Ballenegger führt in seinem Vortrag über die chemische
Zusammensetzung der Bodentypen Ungams die Besultate

jener Bodenanalysen vor, die er in Verbindung mit der übersichtlichen agro-

geologischen Landesaufnahme diuchgeführt hat. Unter den zahlreichen Unter-

suchungsverfahren hat Vortragender dasjenige von Hilgard gewáhlt, da er sich

bei seinen Versuchen überzeugt hat, da6 man mit dem Verfahren von Hilgard

eine natürliche Wirkung erzielt, derén Zahlenwerte hinsichtlich der einzelnen

Bodentypen charakteristische Werte gaben. Beim Hilgard 'seben Verfahren

löst námlich die Salzsáure die tonige Partié oder jené Teile, derén Durchmesser

bereits so klein ist, daB sie im Wasser kolloidé Suspension bilden, fást vollstándig

auf, wáhrend sie die gröberen Partién kaum angreift. Die tonige Partié enlbált

den aktiven Teil des Bodens und in der vollzitht sich der Stoffwechsel des

Bodens. Dles begründet die Anwendung der HiLGARD'schen Methode. Nach

Vorau5schickung dieser Erklárungen führt Vortragender die Zusammensetzung

typ'.scher Waldböden vor. D!ese werden dadurch gekennzeichnet, daB sich zwischen

dem Oberboden und dem Muttergestein ein Akkumulationsniveau befindet; die

Basen werden aus dem Boden ausgelaugt. wáhrend sich die Sttquicxyde im Akku-
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mulationsniveau anháuíen. Den Typus dieser Verwitterung, welche die Wald-

böden zustande brachten, nennt Vortragender die destruktive Verwittorung

gegenüber jener Verwitterungstype, die unsere Steppenböden zustande gebracht

hat und die man konservative Verwitterung nennen könnte. Bei unseren

Steppenböden findet man námlich kein Akkumulationsniveau, die Zusamnien-

setzung der einzelnen Niveaus ist dórt identiscb. Nach diesen humusreichen

Bödenführt Vortragendei•auchnochdie Besultate von Analysen einiger schwarzen

Wiesentone vor. Die Wiesentone werden durch ihren hben Hurnusgehalt (8%)

und ihren hohen Gehalt an tonigen Teilen, der auchmehr als 50% des Bodens

betrangén kann, charakterisiert. Die Salzsáure löst fást den dritten Teil des Bodens

auf ; ein Akkumulationsniveau ist auch hier nicht zu finden und die Menge der

gelösten Substanz nimmt mit der Tiefe etwas zu. Auf ein Molekül Aluminium-

oxyd entfállt wenig, zirk* ein halbes Molekül Kieselsáure und Base. Dies sind

die Produkte der unter dem Wasser sich vollziehenden Verwitterung der Böden.

Hierauf verweist der Vortragende auf jenen engen Zusammenhang, der

zwischen der Zusammensetzung der bodenbildenden Faktorén und jener des

salzsaueren Auszugs besteht. Wenn man diese Zusammensetzung kennt. kann

man in irgend einem gegebenen Falle, wenn die bodenbildenden Prozesse bekarmt

sind, mit Sicherheit ságen, welcherlei Zusammensetzung und welcherlei Eigen-

schaften besitzender Boden sich ausgestalten werde; anderenteils kann man aus

der Zusammensetzung des salzsaueren Auszuges irgend eines Bodens auf jené

bodenbildenden Prozesse schliefien, die den Boden hervorgebra cht habén. Und

wenn auf die Einwirkung der jetzigen Faktorén der Bodenbildung ein Boden von

anderer Type ausgebildet werden soll, als jener, den wir auf wnserem Gebiete

finden, kann man mit Becht darauf schliefien, dafi sich die bodenbildenden Fak-

torén seit der Bodenbildung verándert habén. "Wir kimen alsó die geologische

Vergangenheit des Bodens aus dem Besultat der chemischen Untersuehungen

rekonstruieren.

Vortragender versucht diese Kekonstruktion bezüglich der Alfölder Löfi-

gebiete und bescháftigt sich mit der Frage der ehemaligen Ausbreitung der Alfölder

Wálder. Diese Frage bescháftigt lebhaft die Botaniker und ihre Ansichten sind

sehr abweichende ; die Frage kann jedoch auf botanischer Basis nichl entsrbieden

werden. Eine Antwort auf positiver Grundlage kann nur die Bodenuntersuchung

gében. Auf dem Alföld wird der Löfi durch zweierlei Böden bedeckt. Der eine ist

ein stark humusháltiger, dunkejbrauner Steppenböden, der im Durchschnitte

5—6% Humus enthált. Im Profil dieser Bodengattung findet man kein Akkumu-

lationsniveau, die Zusammensetzung des Verwitterungssilikalí s ist im ganzen

Profil annáhernd dieselbe. Auf diesen dunkelbraunen Steppenböden konnte alsó

-. it dem letzten LöBt'all kein Wald gewesen sein, denn wenn is einen solchen

gégében hátte, wáre die im Boden profil zurückbleibende Spur des'selben zu sehen.

Der aridere Bodentypus der LöBgebiete ist hellbraun und enthált bedeutend

weniger Ilumus. Der Hurnusgehalt desselben betrágt kaum 2*5—3%. Diese

Böden weisen ein Akkumulationsniveau auf. Es sind dies solche Böden, die

einstmals von Wald bedeckt waren und heute infolge der Bodenbearbeitung sich

abermala zu Steppenböden tunwandéln.
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Zu (lem mit groBem Beifall aufgenommenen Vbrtrag spraoh als erster daa

Ehrenmitglied Dr. L. v. Lóczy. In seinem Eitaspruch gibl erseiner Freudé über

das soeben Vemommene Ausdruck und lenkt die Aufmerksamkeü des Vortragen-

deu auf die Verbaltnisse des Somogyer Komitates, die Redner sehr gut kenut und
fragt, ob auch dóri iiberal] das Akkumulationsniveau vorhanden sei. Vortragender

bemerkt, dafi er in den Komitaten Somogy und Baranya, auf den einstigen Wald-

gebieten überall das Akkumulationsniveau angetroffen babé., welches auf dem
LöB als roter Ton ausgebildet ist.

Zuni Vbrtrag sprichtnochdas Mitglied A.v.Sigmond. derschon aucb deshalb

den Vbrtrag mii Freudé gehöri hat, da aus demselben hervorging, daB das Hil-

GARD'sche Untersuebungsverfabren, welebes Redner zum internationalen Gebrauch

vorgeschlagen hatte, nicbt nur zur Lösung landwirtschaftlicher, sondern aucb

geologischer Fragen vorzüglicb geeignet ist. Es bestárkte ibn ferner auch in seinei

Überzeugung, daB man aus der Zusammensetzung des salzsaueren Auszuges den

Feolitgehalt der Böden nicht rekonstruieren körme, wie dies Gans macht. SchlieB-

lich lenkt er die Aufmerksamkeit des Vortragenden auf den Gebrauch der Dar-

stellung der Analysenresultate in áquivalenten Prozenten.

Vortragender bemerkt, auf die Einsprache des Redners reflektierend, daB
aucb er das Rekonstruieren des Zeolitgehaltes aus dem Ergebnis des salzsaueren

Auszuges nicht für möglich halté. Hiefür müsse eine andere Methode zur Anwen-
dung kommen, namentlich müsse die Austauscbfáhigkeit der Base direkt be-

stimmt werden. wie dies auch der Vorredner macht. Auch Vortragender ist über

die Vorteile der Darstellung der Analysenresultate in áquivalenten Prozenten im
klaren, im Vortrage habé er jedoch die molekulare Ausdrucksweise aus dem
Grundé angewendet, weil diese bedeutend anschaulicher sei.

IV. Fachsitzung am 4. April 1917.

Prásident: Hofrat Dr. Thomas v. Szontagh.

1. Dr. Theodor Kormos führt unter dem Titel : «Int er essa nte neue
Funde im Museum der kön. ung. Geologischen Rei c hs-

án s t a 1 t» folgende Fossilien vor : a) Rückenpanzerpartie von Placohélys aus dem
unteren Keuperkalkstein des Veszprémer Jerusalemberges.. den der Veszprémer

Direktor D. Laczkó gesammelt hat ; b) Anthracothcrium-Zahn aus dem aquita-

nischen Kohlenflöz der Lónyay-Grube in Petrozsény; c) Geweihzapfen und
Záhne einer práglazialen Antilope (Tragelaplms) Jageri Rütim einer ausgestor-

benen Art vom Harsányer Berg; d) Riesengeweih eines Cervus giganteus mit

Schádelfragment, vom Ufer der Tisza. (Pag. 336—340).

In seinem Einspruche hált Dr. L. v. Lóczy bezuglich der Urhirschfunde

die Tatsache für wichtig, daB das Holozán in der Tiszaniederung ein sehr dünnes,

dürftiges Sedimení bildet und daB das Diluvium oder Pleistozán umso máchtigersei.

2. In dem von Elemér Vadász über die T,e k t o n i k des Bar a -

nyaer Inselgebirges gehaltenen Vortrag systematisiert Vortragender

zuvörderst die das Komitat Baranya überziehenden Gebirgsgebiete und unter-

scheidet hier das No r d b a r a n y a e r Inselgebirge (Mecsek- und

Földtani Közlöny. XLVJ1. köt. l lJ17. -1- 15 — •_'•")
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Zenggebirgszug), das M i 1 1 e 1 b a ranyaer H ü g e 1 1 a n d, das S ü d-

baranyaer Inselgebirge (Villányéi- Zug und Harsányberg) und das

S ü d b a r a nyaer H üg e 1 g e b i e t mii den bis an die Drau sich erstrecken-

den pliozánen und pleistozánen Hügeln. Der Vortrag bietet ein allgemeines Bild

des geologischen Baues des Nordbaranyaer Inselgebirges und eine Bescbreibung

der tektonischen Erscheinungen desselben.

Das Nordbaranyaer Inselgebirge bestehl aus dem permiseh-mesozoischen

Grundgebirge und dem, dieses unigebende Deckgebirge, welches sich im Süden

auf das aus altpaláozoischem Pbyllit und Gránit bestebende kristallinische Grund-

gebirge stützt. Das permisch-mesozoische Grundgebirge ist aus einer Serié von

Sedimenten aufgebaut, die sich vom oberen Perm bis einschliefilich znm Neokom

erstrecken und sicb in das, aus permiscb-liassiscben und unterliassiseben kohlen-

führenden Bildungen bestebende westlicbe, eigentlicbe Mecsek und dem aus

jüngeren liassiscben neokomen Gliedern aufgebauten östlichen Zengózug gliedert.

Beidé Teile babén bis zu den jüngsten Perioden starke Störungen erlitten und

diese Störungen habén sich teils in Faltungen, teils in vertikalen und horizontalen,

lángs Bruchlinien erfolgten Verschiebungen, sowie in Senkungen und partiellen

Erhebungen geoffenbart. Die erste Dislokationsperiode ist nur durch unbestimmte

Spuren im kristallinischen Grundgebirge nacbweisbar und kann man dieselbe in

das Karbon stellen. Die zweite un/.wei felhalt starke Dislokation, die zur Ausge-

staltung mehrerer Formen des pennisch-mesozoischen Grundgebirges geführt hat,

konnte im Neokom vor sich gegangen sein, sodann hat das wáhrend des kretazisch-

eozán-oligozánen Zeitabschnittes im Trockenen gestandene Gebiel am Anfang

des Miozán die das Vordringen des Miozánmeeres einleitende Zusammenbrechtmg

erlitten, wobei einzelne Teile versanken und unter das Meer geratend, als Ent-

stehungsort der neogenen Schichtenserie des heutigen Deckgebirges dienten.

Im Miozán findet man im Inneren des Gebirges nur partielle Bewegungen lokálén

Charakters, die nur kleinere oder gröfiere Uferverschiebungen verursachi habon.

Nach der Ablagerung der Sedimente der pannonischen (pontischen) Stufe aber

erfolgten den Lángsbrüchep entlang heftige Horizontalbewegungen, die die Zu-

sammenpressung und schuppige Anschoppung der Bildungen zur Folge haltén.

Die westlicbe Fortsetzung des kristallinischen Grundgebirges ist damala als áuBerste

abgerissene Scholle versünkén und lieB ibr in der Stadl Pécs wahrnehmbares

Auftaucben an der Oberfláche zurück.

Infolge der am Anfang der Kreidezeü erfolgten Dislokationen wurde das

mesozoische Grundgebirge in einer mehr oder weniger vollkommenen Pe.rikli-.

nale ge faltét. Die westlicbe áltere Grundgebirgspartié ist gegenüber der

östlichen, lángs eines in der Richi ong Eosszúheténj Magyaregregy verlanfenden

Querbruches in solcher Weise verschoben, dafi es in der Tektonik der beiden

Teile keine Kontinuitát gibl und dafi diese ihre selbstándige Tektonik besitzen.

Diese Erscheinung Eindel dadurch \\m- Erklárung, dafi sicb die von dem erw&hn-

ten Querbruch abgeschiedenen Teile gegenüber den überwiegend in horizODtaler

Richtung vorrückenden Kráften in verschiedener Weisi verhalten babén und daC

solcherarl westlich eine Antiklinale von mangelhafl periklinaler Forin und im

03ten ein von zwei Antiklinalen eingeschlosseses poriklinales Synklinal-Becken
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entstanden ist. Die Disposition des letzteren weist darauí hin, daB die Bahmen
für seine Bilduug mit den ringshéruin sich ablagernden Partién des kristallinischen

Grundgebirges schon ini voraus vorhanden gewesen sind und daB im Imieren

desselben die meistens den Quer- und Lángsbrüchen entlang eingetretenen hori-

zontalen Verschiebungen die hcutige Tektonik geíornit habén. Die spáteren

Bewegungen habén bereits diese Tektonik erreicht und diese durch weitere Zer-

brechungen und Verschiebungen nur komplizierter gemacht. Die jüngsten Be-

wegungen habén sich im kristallinischen Grundgebirge am stárksten geoffenbart

und habén mitdessen Senkung die Zusammenpressung der Bildungen des meso-

zoischen Grundgebirges und jener des neogenen Deckgebirges zur Folge gehabt.

Die Dislokationserscheinungen des kristallinischen und mesozoischen Grundge-

birges, sowie jené des Deckgebirges zeigen ein derartig inniges Verháltnis, daB

die in dem einen sich offenbarende Erscheinung der ergánzenden Erscheinung

in dem anderen entspricht.

Das Nordbaranyer Inselgebirge stellt zufolge der Detailuntersucbungen

des Vortragenden, die dieser im Auftrage der Direktion der kön. ung. Geologischen

Keichsanstalt seit dem Jahre 1910 durchgeführt hat, ein auf seinem jetzigen

Platz entstandenes Gebirge mit autochtonem Charakter dar, welches zufolge

seiner Tektonik und seines Auíbaues weder in das alpine, noch in das karpatische

oder dinarische Deckensystem gehört, sondern auf Grund der schon von anderen

Porschém und insbesondere der von Ludwig von Lóczy unternommenen Studien,

als eine der sedimentáren Zonen des gesunkenen groBen pannonischen Massivs

anzusehen ist.

In Verbindung mit dem eben gehörten Vortrage führte Dr. Anton Eéthly
die Eesultate der auf das in Eede stehende Gebiet bezüglichen seismologischen

Untersuchungen vor. Er stellte in denselben fest, daB man auf dem Gebiete des

eigentlichen mesozoischen Grundgebirges gröBere Erdbeben nicht kenne. Zufolge

unserer bisherigen Daten war das ani 29. Mai 1909 beobachtete Erdbeben hier

das ausgebreitetste. Die GröBe des Bebengebietes war damals 300 kms und sein

Epizentrum kann in das Gebiet zwischen Eomonya und Nagykozár gestellt wer-

den. Im Nordwesten stellte er in der Eichtung Pécs—Pécsvárad die, die Fort-

pílanzung des Erdbebens hemmende tektonische Hauptlinie und nach den Daten

des Bebengebietes die ungefáhr ost-westlich und nordnordöstlich-südsüdwestlich

gerichteten seismographischen Linie fest.

(Der vollstándige Text befindet sich in diesem Bande des Földtani Köz-

löny pag. 341—347. Jahrgang 1917.)

3. Dr. Franz Vájna von Pávay : Beitráge zur Kenntnis
des Pleistozáns von Kroatien und Slavonien.

(Vollstándiger Text in diesem Bande des Földtani Közlöny, pag. 858—359.

Jahrgang 1917.)
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V. Fachsitzung ani 9. Mai 1917.

Prásident : Kön. inig. Eofrat Dr. Thomas von Szontagh.

Dr. Koloman Lambrechx hielt den SchluJJ seines Vortrages über «Die

Pal áont olo gie der Vögeto in Begleitung von Projektionsbildern.

Nach einem kurzen geschichtlichen Rückblick auf die Entvricklung unserer Kennt-

nisse von den fossilen Yögeln (JJ. jIkyep.. Owen, Milne-Edwards. A. Marsh)

übergeht Vortragender zu den Urahnen der Vögel (Archseopteryx und Lao-

pteryx) auBer diesen müssen noch triassische oder eventuell permische primitivere

Urvögel angenommen werclen in Verbindung mii diesen spraeh Vortragender über

den Ursprung der Vögel und über die Nopcsa- und Heilmannisch'- «Proavis»-

Rekonstruktion. Über die fossilen Vögel selbsl sprechend skizzierte Vortragender

die Vögel der Jura- und Kreideperiode and die paláozenen und neogenen Y< gel-

Eaunen [dieeozáner] von Sheppey und Montmartre, die oligozánen ven Ronzon,

Saint Gerand le Puy und Guercy, die miozánen von Steinhtiin usw. die pliozánen

von Samos, die südamerikanischen und Seymourer Pinguine, die Phororhacos,

die Riesenvögel von Nordamerika (Diati-yma), den ungariscben Pund von Ta-

taros usw.), sowie die der Überreste der angarischen práglazialen Faunén.

Die Vogelfaunen des T< ctiárs in Európa bestehen im ganzen genommen aus noch

gegenwártig lebenden Arten; auf den Inseln der südlichen Hálfte jedoch lebten

gröBerenteils Riesenvögel und auf sekundárer Ari zu Laufvögeln umgestaltete

Vögel. (Dodo, Solitariiis. Aepyornis, Dinornithidae) . Insbesondere die letzteren

würden eine gründliche Revision erheischen. Viele Arten sind sicbtlicb aus

storben (Álca) und viele sind eben in der Gegen'warl im Niedergang begriffen.

Die ganze Studie soll nurein Vorberichl zum Ka talog der fossilen Vögel

sein, dessen hanptsüehlichste Daten der Verfasser aucb zusammengefassl und

vorgeführt hal te.

Zu dem Vortrage sprach Báron Franz Nopcsa, der es als ein erfreuliches

Ereignis betrachtet, daBsich in neuerer Zeit auch berufsmáBige Zoologen mit der

Paláontologie bescháftigen und dessen Ergebnis darin besteht, dafi wie wir in der

beutigen Sitzung auch gehörl babén, die a usgestorbenen Tiere in Wirklichkeit

zum Lében auferstehen. Er sprichl mii groBer Anerkennung über die erstaun-

liche literari.sche Bereitschafl des Vortragenden. Prásident begrüBl gleicbfalls

den Vortragenden. der mit seiner modernen paláontolugischen Forschung der

vaterlandischen Wissenschafl s<> vorzügliche Dienste geleistet hat.

VI. Fachsitzung am (í. Juni 1017.

Prásident: JJoírat Dr. Thomab von Özontaöh.

Die Boden verhált n i ss e von West-Serbien. Vortrag von

Embrich Timkó in der Ungariscb.* n Geologischen Gesellschaft am 6. Juni 1916.

An diejenigen kriegfübrenden Partéién des jetzigen, auch in seinen zeit-

lichen MaBen unabsehbaren, verheerenderj "Weltkrieges, die Gebiete Eeindlicher

Lftnder besetzt haltén, tritt die Aufgabe beran, daB dieselben nicht nur für die

Ernahrung der okkupiorendpn Armee in diesen Gebieten, sondern aucb für jcne
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der zurückgebliebenen Bevölkerung derselben Sorge tragen. Als wünschen&wert

zeigte sich ferner auch die Durchforschung der in solchen Landesteilen auffind-

baren mineralischen Substanzen und derén Lndustrielle Verwertung. Von diesero

wichtigen volkswirtscbaftlichen Werkhat auch die kön. ung. Geologische Keichs-

anstalt ibren Anteil zu entnehmen gewünacbl und projektierte und entsendete

eine Expedition in das besetzte Serbien, um die praktiachen Resultate der dórt

durcbiührbaren geologiscben Forsehungen, dem obener-wábnten Zweck entspre-

chend, der Heeresleitung zur Verfügung stellen zu können. Vortragender hat

in der ihra zur Verfügung gestandenen Zeit den zwischen der Dxina, Savé und

Kolubara liegenden Teil Serbiens begangen. welche Gebiete unter den Namen

Macsva, Poszavina und Poearina bekannt sind und hn Süden dureh die Cer-,

Vlasiscs-, Medvednik- und Jablahikgebirge begrenzt werden. In diesen Gebirgen

erkannte man die ganze Schichtenreihe des Mesozoikunis, wahrend das nördhch

von demselben liegende Hügel- und FlacbJand ein Térti árbeeken reprásentiert.

Vortragender führt das auf dem begangenen Gebiete gesammelte Ge-

steinsmaterial vor, beschreibt die Verháltnisse des Vorkomniens von Blei-, Anti-

mon- und Kupfererzen lángs des Jadar und weist auf die Máchtigkeit der in-

dustriellen Ausnützung dieser Erze hin, sowie auf die Verwertung der zahlreichen

Mineral-Heilwásser des begangenen Landesteiles. von welchen er einige Ana-

lyséndaten mitteilt.

In umfangreicberer Weise beschreibt Vortragender die Bodenverháltnisse

des begangenen Gebietes. Er beschreibt die Umstánde der Ausbildung der Böden

und die erfolgreichsten landwirtschaítlichen Methoden ihrer Ausnützbarkeit.

Vortragender folgte auf dem Gebiete der Bodenforschunu in Serbien ganz neuen

Falatén und seine Feststellungen stellen ddnzufolge die Prozts-se der Boden-

ausgestaltung des Balkans vom wissenscbaítliehen Standpunkte aus in ein ganz

neues Licht. So weist Vortragender auf die unter dem Namen roter Ton (terra

rossa, Nyirok etc.) bekannte Bodenvarietát hin, als er feststellte, daJ3 infolge der

Unterschiede der klimatischen Verháltnisse des Balkans der kaolinháltige rote

Ton den Boden der mediterránén Flóra Altserbiens reprásentiert. In der nördlichen

Hálfte von Serbien hat sich eine kaolinarme Bodenvarietát (fossiler Boden) unter

der Vegetation des Waldes mit Laubfall in der gemáBigten Zone ausgebildet.

Zur wirtschaftlichen Ausnützung der Macsva und Poszvina empfiehlt Vortra-

gender die Erzeugung von Baumwolle, da diese Gebiete bereits in die Baum-

wolle erzeugende Zone fallen ; für die Poearina hingegen empfiehlt er die Hopfen-

kultur.

SchlieBlich führt er die Bodentypen des begangenen Gebietes auf.

Protokolliert v. Dr. K. v. Papp I Sekretár.

(Aus dem ungarischen Originál übersetzl von M. Przyborski dipl.

Bergin-enieur, Berginspektor i. K. Budapest).
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT

tisztviseli

az 1916— 1918. évi idközben.

FUNKTIONÁBE DBR UNGAEISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

Elnök (Prásident): Iglói Szontagh Tamás dr., m. kir. udvari lanácsos,

m. kii. bányatanácsos, a m. kir. Földtani Intézet aligazgatója; az Orszá-

gos Balneológiai Egyesület, a Magyar Földrajzi Tái a kir. magy.

Természettudományi Társulat választmányi tagja.

Másodelnök ( Vizeprásident) : Pálfy Móric dr., m. k. fgeológus, a Magy. Tud.

Akadémia levelez tagja.

Els titkár (I. Sekretár) : Papp Károly dr., tudományegyetemi ny. rk. tanár,

az Országos Átmenetgazdaságügyi Tanács rendes tagja, o Magyar Föld-

rajzi Társaság alelnöke.

Másodtitkár (II. Sekretár) : Ballenegger Kqbert dr., m. kir. geológus.

Pénztáros (Eassier) : Ascher Antal, megyetemi kvesztor.

A Barlangkutató Szakosztály tisztviseli.

Funklionáre der Fachsektion für Höhlenhunde.

Elnök ( Prásident) : Bella Lajos, nyg. freáliskolai igazgató.

Alelnök (Vizeprásident): Kormos Tivadar dr. f.gyetnni magántanár, m. k.

osztálygeológus.

Titkár (Sekretár): Kadic Ottokár dr., egyetemi magántanár; m. kir. osztály-

geológus.

A Hidrológiai Szakosztály tisztviseli.

FunMionare der Fachsektion für Hydrólogie.

Elnök (Prásident): Kovács Sebestyén Aladáb megyetemi tanár, a Magyar

Tudományom Akadémia tagja.

Társelnökök (Vizeprásidenten) : 1. Kövesligethy Badó dr. egyetemi tanár,

a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent István-Akadémia r. tagja

;

•2. Schafarztk Ferenc dr. megyetemi tanár, a Magyar Tudományos

Akadémia és a Szent István-Akadémia r. tagja.

Titkár ( Sekretár) : Bogdánffy Ödön m. kir. osztály-tanácsos, migyeti

ny. rk. tanár.
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A választmány tagjai (AusschuBmitglieder)

/. A Magyarországon lakó tiszteletbeli tagul;

:

(In Ungarn wohnhafte Ehrenmitglieder.)

1. Nagyilosvai Ilosvay Lajos dr., nyg. m. kir. vallás- és közoktatásügyi
államtitkár, a Ferenc József-rend nagykeresztjének és a Lipótrend
középkeresztjének tulajdonosa, m. kir. udvari tanácsos, országgylési
képvisel, a M. Tud. Akadémia másodelnöke és a királyi magyar Ter-
mészettudományi Társulat elnöke; a Magyarhoni Földtani Társulat örö-
kít, és a Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja.

2. Pallini Inkey Béla nagybirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia levelez-
s a Magyarhoni Földtani Társulat pártoló tagja.

8. Pusztaszentgyörgy i és Tetétleni Darányi Ignác dr., v. b. t. t., nyg.
m. kir. földmívelésügyi miniszter, országgylési képvisel és a Magyar
Gazdaszövetség elnöke.

4. Bodrogi Kocit Antal dr., tudomány-egyetemi nyg. tanár, a M. T. Akadémia
rendes tagja, a Geologica] Society of London kültagja, az Országos
Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság rendes tagja,

5. Krenner József Sándor dr., m. kir. udvari tanácsos, tud. egyetemi nyg.
tanár és nemzeti múzeumi osztályigazgató, a M. T. Akadémia rendis tagja,
az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság rendes tagja.

6. Lóczi Lóczy Lajos dr., tud. egyetemi ny. r. tanár s a magyar kir. Földtani
Intézet igazgatója; a Magy. Tud. Akadémia rendes tagja és a Magvar
Földrajzi Társaság tb. elnöke ; a román királyi Koronarend II. oszt, lovagja,
a II. osztályú polgári hadiérem tulajdonosa és az Országos Átmenet-
gazdaságügyi Tanács tagja.

7. Telegdi Both Lajos, m. k. fbányatanácsos, földtani intézett nyg. f-
geológus, az osztrák császári Vaskoronarend III. osztályú lovagja,

8. SexMSei Semsey Andor dr., a Szent István-rend középkeresztese, frendiházi
tag, nagybirtokos, a m. kir. Földtani Intézet tb. igazgatója.

9. Sárvári és Felsvidéki gróf Széchenyi Béla, v. b. t. t., frendiházi tag,

nagybirtokos, m. kir. koronar, s a Magyarhoni Földtani Társulat pártoló

tagja.

11. A szakosztályok elnökei :

(Prasidenten der Fachsektionen.)

1. Bella Lajos nyg. freáliskolai igazgató, a Barlangkutató Szakosztály
elnöke.

2. Kovács Sebestyén Aladár kir. József-megyetemi ny. r. tanár, a Hidro-
lógiai szakosztály elnöke.
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// /. I 'álasztott tagok.

(Gewahlte Mitglieder.)

1. Nagysuri Böckh Eugó ili.. in. kii. miniszteri tanácsos, Selmecbányái

iskolai ny. r. tanár, a III. oszt. Vaskoronarend lovagja, a Magy. Tud.

Akadémia levelez tagja, az Országos m. kir. Bányakutató Hivatal vezetje

;i ni. kir. pénzügyrmnisztériumban.

2. Emszt K Ilmán dr., tn. kir. fgeológus és vegyész.

3. Eorusitzk'x Henrik, m. kir. agro-fgeológus, a Magyarhoni Földtani Tár-

sulai örökít tagja.

I. Kadic Ottokár dr., m. kir. osztálygeológus, egyetemi magántanár, a ] Barlang-

kutató-Szakosztály tit kára

.

"). Kormos Tivadar dr., egyetemi magántanár, m. kir. osztálygeológus s a

Barlangkutató Szakosztály alelnöke.

ti. Liffa Aurél dr., megyetemi magántanár, m. kir. fgeológus, m. kir. nép-

felkel fhadnagy.

7 f Lrenthey Imre dr.. egyetemi ny. r. tanár, a M. T. Akad. levelez és a

Magyarhoni Földtani Társulat örökít tagja. (Elhunyt 1917 aug. 13-án.)

8. \l\iiai7, Béla dr., tudományegyetemi ny. rk. és kir. József- megyttemi

magántanár, a M. Tud. Akadémia levelez tagja, tart. tüzérfhadnagy.

'.». Schafarzik Ferenc dr.. kir. József-megyetemi ny. r. tanár. ni. kir. bánya-

tanácsos, a hadi díszítmény katonai érdemkereszl tulajdonosa, a Magy;

Tud. Akadémia rendes tagja; Bosznia és Hercegovina bányászati szak-

tanácsának tagja, a Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja.

10. Schréter Zoltán dr.. oki .középiskolai tanár. ni. kir. geológus, a Magyarhoni

Földtani Társulal örökít tagja, a Magyar Földrajzi Társaság választ-

mányi tagja.

11. Timkó Imre, m. kir. agrofgeológus, a Magyar Földrajzi Társaság választ-

mányi tagja.

12. Treitz Péter. m. kir. agro-fgeológus, a Magyar Földrajzi Társaság választ-

mányi tagja.

jí „Földtani Közlöny havi folyóirat Magyarország földtani-

ásványlani és slénytani meg isin érlelésére s a földtani ismere-

tek terjesztésére. . Hegjelenik havonként öl ív9i vi tartalommal.

A Magyar/ioni Földtani Társulat rendes tagjai ÍO A' éri t<<</-

sági díj fejében kapják. Elfizetési ára tgész érre j(> K.

A díjak a Társulat titkárságának (Budapest, VII., Stefánia-út 14.) küldendk be.
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