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KEIM ALBERT EMLÉKEZETE.

Irta: Lóczy Lajos.*

ZR EBIENERENG AN ALBERT HEIM.

Von Ludwig von Lóczy. **

A Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagjainak egyikét

vesztette el az újkori geológiai tudomány legnagyobb úttörjében,

Heim A 1 b e r t-ben, aki 1937. augusztus hó 31 én örökre lehúnyta
szemét.

Amidn Társulatunk elnökének megtisztel megbízásából ar-

ra vállalkoztam, hogy elhunyt tiszteleti tagunk tudományos ered-

ményekben hihetetlenül gazdag munkás életét és kiváló egyéniségét
méltassam, igen nehéz feladat eltt állok, mert csak külön stúdiu-

mok alapján lehetne Heim Albert dús munkásságát hatalmas
mben összefoglalni s tevékenységérl tökéletes képet adni.

Meg kell elégednem tehát azzal, hogy a szkreszabott keretek
közt csupán életének fbb állomásait és kimagasló tudományos
eredményeit ismertessem.

Hálás szeretette] és megindultsággal idézem fel Heim
Albert csodálatos emlékét, akihez mindenkor mély tisztelet és
meleg tanítványi vonzalom fzött. Az elhunytban zürichi tanító-
mesteremet és Ldesatyám kortársát gyászolom, aki Apámmal diák-
korától kezdve, mindvégig szoros tudományos kapcsolatot és me-
leg baráti viszonyt tartott fenn. amelynek áldásaiban késbb en-
gem is részesített.

Heim A bért élete és mködése mindvégig a tudomány
szolgálatában telt el és a fokozatosan fejld harmonikus élet-
nek legszebb példáját mutatja. Mint kutató és mint tanár szinte
át nem tekinthet irányító hatást gyakorolt úgy a geológiai tudo-
mányra, mint a hálás tanítványok generációira. Kitn eladó és
elsrangú pedagógus volt. Ragyogó és meggyz eladóképessége
élénk temperamentummal párosult, amely szenvedélyesen nyilvá-
nult meg minden oly esetben, midn az általa helyesnek ismert
valamely vélemény védelmére kelt. Lebilincsel eladásai éppen
ezért hallgatóira nézve valóságos ünnepély-számba mentek és ál
lnndóan nagy auditórium mellett folytak le.

* Eladta a M. Fokit. Társulat 1938. február 9-én tartott közgy-
lésén.

** Aus tler Generalversammlung- d. Ung. Geol. Gesellschaft am
9. Feber 1938.
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Csaknem négy évtizedes tanári mködése alatt a zürichi geo-

lógiai tanszéket világhírvé tette, amelyet a világ minden részébl

felkerestek a geológiai pályára készül hallgatók.

Tudományos mködése t nemcsak hazájában Svájcban, ha-

nem világviszonylatban is a legels geológusok élére állította. Vas-

szorgalmú kutató volt és páratlanul éles látású megfigyel.

Legnagyobb érdeme az Alpok tektonikai kutatása, amelynek mo-

dern alapjait vetette meg. A svájci geológusok módszere a megfi-

gyeléseknek minél szélesebb látókörrel, minél több rokon-tudomány
igénybevételével való alkalmazása volt. E módszer teljes kiépítése

Heim Abert érdeme. A geológiai kutatásnál mindenkor a rész-

letes bejárásra és minuciózus pontosságra törekedett. A fsulyt

azonban emellett arra helyezte, hogy a geológiai felvétel ne legyen

kizárólag geognóziai természet, hanem ügyet vessen a hegységek

morfológiájára, általános tektonikájára és az erózió jelenségeire is.

Csodálatos megfigyelképességének titka kétségtelenül ritka m-
vészi rajzolási készségében rejlett, amelyet teljes mértékben a tudo-

mány szolgálatába állított. Bámulatos rövid id alatt meg tudta

örökíteni a legkomplikáltabb hegyformákat is. Alpesi panorámái
és az ezek alapján készült dombormvei tökéletesek.

Irányító szerepre termett egyénisége határtalan energiával

párosult és tekintélyének befolyása az egész földkerekségen a geo-

lógia minden ágazatára kiterjedt. Ritka szervez tehetséggel, ön-

zetlen buzgolkodással hatalmassá építette ki a svájci geológiai

térképezést. Nem esünk túlzásba, ha megállapítjuk, hogy m i geo-

lógiai szempontból az egész világon Svájc a legpontosabban térké-

pezett ország, ami elssorban Heim érdeme.
H e i m Albert Zürichben 1S49 április 12-én született régi

St. Gallen-i családból. Egyetemi és megyetemi tanulmányait Zü-

richben végezte, ahol fleg Escher von dér Lintli geológiai

eladásait hallgatta és résztvett kirándulásain. Hiisz éves korá-

ban, 1869-ben megszerezte a Megyetem természettudományi fakul-

tásának szaktanári diplomáját és óriási lelkesedéssel folytatta to-

vább geológiai tanulmányait, majd 1870-ben a berlini egyetemen és

bányaakadémián tanult. Ugyanebben az évben geológiai tanul-

mányutakat tett és megismerte Csehországot, Riigent, Norvégiát
és Dániát. Hazájába visszatérve 1871-ben a svájci geológiai ko-

misszió munkatársává szegdött és megkezdte a Glarusi-Alpokban
geológiai felvételeit. Ugyanazon évben megszerezte a zürichi egye-

tem és megyetem magántanári képesítését és a gleccser tanból el-
adásokat tartott.

Escher von dér Lintli elhunyta után, 1873-ban fiata-

lon, alig 24 éves korában került az Eidgenössische Technisehe
Hochschule geológiai tanszékére, majd 2 évvel késbb a zürichi tu-

dományegyetem geológus-professzorává is megválasztották. Kit-
n tanár volt. Tanítványaival szemben tanúsított viselkedése, min-
den cselekedete oktatás volt. Sohasem zárkózott el ellük. Bármily
nagy is volt elfoglaltsága, a tanácsért hozzá fordulókat mindenkor



Heim Albert emlékezete 3

szívesen támogatta. A geológiai tudomány iránt való lelkesedése

állandóan hevítette t és fáradtságot nem ismerve különösen kirán-

dulásain tanította meg hallgatóit a geológiai és tektonikai kutatás

elemeire. Mint zürichi diák 1910-ben és 1911-ben két szemeszteren

keresztül magam is résztvettem kirándulásain. Azonban a tanszék-

rl történ visszavonulása után is^ többször kitüntetett azzal, hogy
alpesi 'és j ú rá hegység i magánki rándulásaira meghívott. Különö-
sen ezeken a kettesben megtett felejthetetlen emlék utazásokon
ismertem meg valójában az csodálatos egyéniségét és káprázatos

tudását.

Egyetemi eladásai közül fleg az „Általános geológia”,

„Technikai geológia”, „Az ember störténete”, „A hegység geoló-

giája” és „Svájc geológiája” cím kollégiumai tntek ki. Világos,

minden tekintetben lebilincsel, szellemes eladásaivá, 1 lelkesít

hatást gyakorolt hallgatóságára és számos ifjút serkentett a geoló-

giai pályára. Eladásaiban eleven ervel nyilatkozott meg geoló-

giai hitvallása. Mindvégig Darwin fejldéstanának híve, a geo
lógiai események magyarázatában pedig Lyell követje volt. A
geológia múlt eseményeit nem katasztrófákra, hanem a ma is ta-

pasztalható jelenségekre vezette vissza. Teljes mértékben aktualista
lévén, számos újabb adattal igazolta azt a törvényt, amely szerint

a. ma megnyilvánuló erk azok, amelyek a földtörténeti változáso-
kat elidézték. Jóllehet ezek az elgondolások nem minden tekintet-
ben voltak újak, azok alátámasztásánál Heim legtöbbször a saját
tudományos eredményeire hivatkozott, ami eladásainak mindig
eredetiséget és sajátos egyéni vonást kölcsönzött.

Mint polihisztor úgyszólván a természettudomány összes ága-
ira kiterjed sokoldalú eladásaiban a geológiai kereteket gyakran
túllépte és fanatikus lelkesedéssel eladott bölcs tanítása a termé-
szettudományt szinte vallássá emelte.

Tankönyvet nem írt, azonban eladásainak anyagát átengedte
Kayser Emanuelnek, aki kitn általános geológiai tankönyvének
második kiadásától kezdve állandóan Heim Albert tanítására
hivatkozik.

Nemcsak mint tanár volt Heim egészen kiváló, hanem min-
denütt elismert tudományos mködése révén Svájcban, st világvi-
szonylatban is a leghíresebb geológusok élére került. Tudományos
publikációinak száma jóval meghaladja a 300-at.

Mveinek méltatása eltt ismételten meg kell 'emlékeznem
csodálatos rajz- és szobrásztehetségérl is, annál inkább, mert mind-
kettnek rendkívüli szerep jutott Heim tudományos alkotásai-
ban. Jól emlékszem, hogy geológiai kirándulásaink alkalmával
szinte percek alatt nemcsak a geológiai szelvényt, hanem sokszor
komplikált hegyalakulatok képét is jegyzkönyvünk lapjára vázol-
ta. Különösen fiatalabb éveiben nagy szeretettel foglalkozott az Al-
pok szobrászati ábrázolásával is. Tulajdonképen volt a tudomá-
nyos hegység-reliefek életrekeltje. Az általa készített Süntis-relief
valóságos remekm, amely a legfinomabb részleteket is hihetetlen
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•ontossággal tünteti fel. De nemcsak tökéletes dombormvei, hanem
nagyszer hegység-panorámái is kifejezésre juttatják fíeim rend-

kívül magas mvészetét.
Geológiai kutatásait Eseti er von dér Linth szellemé-

ben a Tödi-Windgállen hegycsoportban kezdte meg. Studer, a

svájci geológiai komisszió akkori elnöke már 1871-ben megbízta t
az Altdorf-Churi 1 : 109.000 térképlap geológiai felvételével. E vi-

déken, majd késbb a Sá n tis-hegységben kutatott H e i m évtizede-

ken keresztül. Hegyszerkezeti felfogását minden tekintetben az ezen

a felvételi területen szerzett benyomások érlelték meg benne.

Els nagyobb mve az 1878-ban megjelent két kötetes „Me-
chanismus dér Gebirgsbildung” cím könyve, amelyben a Tödi-

Windgallen-hegység gondos tektonikai vizsgálatából kiindulva, az

ott szerzett megfigyelések alapján a. hegyképzdési-dynamika tör-

vónyszerségeit mutatja ki. Ebben a munkában a földkéregnek ki-

hlés folytán bekövetkezett összezsugorodása útján magyarázza a

hegyképz erket, amelyek vertikális és horizontális diszlokáció-

kat hoznak létre. Elsnek foglalkozik az alpesi gyrdés, valamint
a kzetek dynamomefcamorfozisának okaival és méreteivel. Kitér

a hegyképzdésnél fellép kzetmetamorfozisra is. amelyet dyna-
mikai és tektonikai befolyásra, vezet vissza. Nézete szerint az al-

pesi gyrdést horizontálisan ható erk hozzák létre. A passzívan

viselked központi gránit-masszivumok a gyrdésben résztvesz-

uek. A kristályos kzetek palás textúráját és a hegyszerkezetet

ugyanozon hegykópz folyamatokra vezeti vissza. E müvében is

részletesen foglalkozik a sokat vitatott glarusi duplaredvel, ame-
lyet egyoldaliéi ható nyomással, alátolás útján magyaráz. Sze-

rinte a glarusi duplared a gyrdés-áttolódás egyik legszebb pél-

dája. A völgyek keletkezését nem tektonikai okokra, hanem kizá-

rólag a víz eróziójára, vezeti vissza.

Ileim Albert ezen els nagy munkája merész, új ösvé-

nyeken haladó igazi mesterm, amelyben a dynamikai geológiának

ma is elfogadott tételeit elsnek szövegezte meg.
Irodalmi munkásságának egy másik nagyobbszer alkotása

Margerie E m m a n u e 1-el közösen megírt 1888-ban megjelent

mve: „Über die Dislocation dér Erdrinde”, amelyben a dynamikai

földtan elemeivel, különösen a hegyszerkezettannal foglalkozik.

Egyik legimpozánsabb remekmve az Altdorf-Churi 1:100.000

geológiai térképlap 1885-ben jelent meg, majd 1891-ben annak ma-
gyarázó szövege „Hochalpen zwischen Reuss und Rhein” címmel.

E két mvében bontakozik ki igazán H e i m zseniális geológiai

tudása és fáradhatatlan munkaképessége. Geológiai térképét rend-

kívüli részletesség jellemzi, mely bámulatos megfigyeltehetségérl

és ábrázolási készségérl tanúskodik. II e i m a végletekig men
pedáns bejárásra helyezte a fsúlyt. Fölvételi területének minden
pontját többszörösen végigjárta s úgyszólván nem volt rétegf,

amelyet kalapácsa nem érintett volna többször is. Észleléseinél az

igazság becsületes keresésére törekedvén, mindig elvigyázatos és
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pontos volt s a kétségesnek látszó dolgokat újból és újból megvizs-

gálta.

A térképábrázolási technikát illetleg már ez a mve soha

nem tapasztalt magas fejlettséget mutatott, amellyel iskolát terem-

tett. Remekbe készült, eredeti szelvényrajzokkal dúsan illusztrált

térképmagyarázójíában gazdag tektonikai adathalmazt dolgozott

fel, amelyben kiterjeszkedett a Bünxleni-palahegység, valamint az

Aare és Gotthardmassziv tektonikai felépítésre is.

A geológiai térképezésnél elért nagy sikere folytán már 1880-

ban beválasztották t a „Schw eizerische iNaturforschende Gesell-

scliaft” kebelében mköd geológiai komisszióba, amelynek 49 éven

keresztül munkás tagja és 1894-tl 1926-ig elnöke volt.

Térképez munkájának második mestermve a Sántis-hegy-

sógrl szóló nagy monográfia, amely 1905-ben jelent meg. Ebben a

munkájában, amelyet J evoscli M., B lum'e r E. és fia Hetim
A r nid közremködésével készített, a hegyszerkezeti kutatások

és azok eredményeinek ábrázolása tekintetében a legnagyobb töké-

letességet érte el. Igazibb és mesteribb képet, mint amilyent Heim
ebben a Sántis-hegységrl alkotott, magas hegységrl senki eltte

nem rajzolt.

Az 1894-ik évtl kezdden, amikor a geológiai komisszió ve-

zetését Heim vette át, megindult a svájci geológiai térképezés

fénykora. Ritka szervez-képességgel maga köré gyjtötte a. leg-

kiválóbb geológusokat, akik vezetése- mellett lelkesedéssel fogtak

hozzá a svájci föld geológiai reambulációjához. Gyors ütemben,
egymásután jelentek meg a kiválóbbnál-kiválóbb monográfiák
1 : 25.000-es és 1 : 50.000-es részlet-térképekkel, amelyek úgy tech-

nikai kivitelüket, mint tudományos tartalmukat illetleg messze
felette állottak az addig készült geológiai térképeknek. H e i m el-

nöklete alatt a geológiai komisszió közel 100 térképlapot és 59 ma
gyarázószöveget adott ki, a

(
mi páratlan teljesítmény !

Heim munkaköre kiterjedt a gleccserek tanulmányozására
is, amely már diploma-szakdolgozatának is tárgya volt. Az 1885

ben megjelent „Handbuch dér Gletscherkunde” cím nagy mun-
kája ugyancsak korszakalkotó, amelyben eredeti kutatásaira tá-

maszkodva a gleccsermozgás törvényeit szögezte le. Ebben és a,

késbb megjelen glaciológiai tanulmányaiban az alpesi hegyfor-
mák keletkezése tekintetében a morfológusokkal és geográfusokká!
szemben arra az álláspontra helyezkedett, hogj az Alpok dombor-
zatának kialakulása a folyóvíz mindent uraló eróziós munkájára
vezethet vissza. Szenvedélyes temperamentummal fordult szembe
azzal a felfogással amely szerint a, magas-hegységek legfontosabb
vonulatai a glaciális sziklaskulpturának következményei. A genfi

1907-i nemzetközi földrajzi, majd a stockholmi 1910-iki internaci-

onális geológiai kongresszuson elhangzott glaciológiai viták örök-

ké emlékezetesek maradnak elttem, amelyeken Heim lelkesen

harcolt felfogása érdekében. Fiatal kora óta vallott meggyzdése
mellett, amely a glaciális erózió lehetségét elutasítja, mindvégig
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kitartott. — Rendkívül jellemz azonban H e i m nagy egyénisé-

gére nézve, hogy ezzel szembein a glarusi duplaredre vonatkozó

felfogását, amelyet eleinte a takaróelmélet híveinek körülményes
magyarázataival szemben ugyancsak körömszakadtáig védelmezett

késbb revidiálta s miután az utóbbinak jogosult voltáról meggy-
zdött, maga is a takaróelmélet leglelkesebb hívévé vált.

Heim 1911-beu a tanítástól fleg azért vonult vissza, hogy
minden idejét és munkaerejét hazája földjének kutatására és nagy
monográfiájának megírására fordíthassa. Az 1916—1922 években
jelent meg „(leologie dér Schweiz” cím monumentális mve, amely
valóságos bibliája a Svájcra vonatkozó geológiai tudásnak. Hason-
ló tökéletes geológiai monográfiával egyetlen más ország sem di-

csekedhetik. E munkáját nagyszerúbbnél-nagyszerbb rajzok és

szelvények illusztrálják, amelyekben mégegyszer megcsodálhatjuk
H e i m bámulatos ábrázoló-képességét és mvészetét.

H e i m nemcsak a tudományos geológiát mvelte, hanem az

alkalmazott geológia terén is serényen tevékenykedett. Különösen
professzori éveiben gyakran nyújtott szakvéleményt vízellátási,

hegycsuszamlási és nyersanyagkutatási esetekben. Vizier-mvek
és alagutak építésénél is sokszor adott tanácsot. Szakvéleményei
alkalmával szerzett értékes tapasztalatait „Technikai Geológia” cí-m megyetemi eladásain, valamint kisebb közleményeiben rend-

szeresen ismertette.

A gyakorlati geológiának Heim ugyancsak világhír isko-

lát teremtett. Évtizedeken keresztül az nevelése alól kerültek ki

a petróleum-vállalatok legkiválóbb olajgeológusai is.

Heim Albert nem volt egyoldalú tudós. Éles megfigyel-
képessége és a természet iránt való határtalan szeretete nemcsak
geológiai téren, hanem sokszor más irányban is megnyilvánult.
Egész életében kiváló turista és lelkes alpinista, volt. annak dacára,

hogy 16 éves korában súlyos baleset érte. A Sántisben turistáskod-

va egy magas sziklafalról a mélybe zuhant és súlyos csonttörést

szenvedett, amelynek következtében bal lába 8 cm-el rövidebb lett.

Mindez azonban nem gátolta t késbb a hegymászásban és geoló-

giai kutatásaiban.

A tudás mélysége, a toll, a rajzirón és a szó mesteri kezelése,

a szívnek nagy jósága együttvéve adták azt a ritka harmóniát,
amelyet II e i in A 1 b e r t-ben a tudósban, a mvészben és emberben
egyaránt csodáltunk és tiszteltünk. Igaz ember volt munkakörében,
hivatása és szolgálata mezején. Az igazságon kívül nem ismert

más érdeket, de ezért élete utolsó napjáig fiatalos hévvel és lelkese-

déssel tudott dolgozni és küzdeni.

Heim Albert tudományos mködése mellett jelents köz-

életi tevékenységet fejtett ki. Politikával is foglalkozott. Harcias
vezetje volt annak a nagyszabású mozgalomnak, amely a zürichi

krematórium felállítását szorgalmazta, ami 1889-ben teljesedésbe is

ment. Mindvégig absztinens volt és mint az alkoholellenes mozga-
lom lelkes harcosa, több ízben nyilvánosan fellépett, különösen a
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fiatalság alkohol-élvezete ellen. Hevesen ellenezte a svájci jaték-

bankok felállításának tervét és több vezércikkben erélyesen tilta-

kozott az ellen, hogy Svájc a Népszövetségbe lépjen. Az mindig

izzó és gyakran expanzív temperamentumának szüksége volt ezekre

a harcokra, amelyeknek sokszor magasra-esapó, de mindenkor

tiszta hullámain nagy energiája kiegyenlítdött.

H ei in A I b e r t-et a Mindenható magas életkorral ajándé-

kozta meg, — 88 és fél évet élt.

Utoljára 1934 évben zürichbergi otthonában láttam t vi-

szont, ahol könyvei között szeretetteljesen fogadott. Öszbecsavaro-

dott nemes feje, pátriárchára emlékeztet külseje még kifejezbb
volt, mint azeltt. Bár testileg megtört, de jóságos és mélységes tu-

dást sugárzó okos szemei még mindig a régi fénnyel ragyogtak és

szellemi frissesége változatlan maradt.
Csak rövid szemelvényekben számolhattam be H e i m gaz-

dag szellemi hagyatékáról. Mint tudósban és gyakorlati geológus-

ban gazdag alkotót és úttört csodálhatunk benne. Újat tanított,

elre megsejtett olyan dolgokat, amelyek ma már mind a köztudat-

ba mentek át és elfogadásra találtak.

Ileim Albert munkáiban megnyilvánuló sert a tudo-

mányos világ mindig bámulattal fogja tisztelni és mi magyar g“

ológusok is hálás kegyelettel zárjuk t lelknkbe.
Dicsség emlékének.

* * *

Die Ungarische Geologi||he Gesellschaft hat den Verlust eines

ihrer verdienstvollsten Ehrenmitglieder zu beklagcn: Am 31. Au
gust 1937. hat Albert Heim, einer dér grössten Bahnbrecher
neuzeitlicher geologischer Forschung im Altér von S8 T

/„ .Tahién für
immer die Augen geschlossen.

Das Wirken Albert Heims ist zeit seines Lebens im Dien-
ste dér Wissenschaft gestanden. Als Forscher wie auch als aka-
demischer Lelirer hat er sowohl auf die geologisehe Wissenschaft,
wie auf General ionén seiner stets dankbaren Schiller cinen lcaum
zu überblickenden richtungsgebenden Einfluss ausgeübt. Wall rend
seiner beinahe vier Jahrzehnte hindurch wahrenden Professur hat
er den Zürieher geologischen Lehrstuhl weltberiihmt gemacht. Er
wird seit dem von dér Studentenschaft aller Weltteile, die sich

für die geologisehe Laufbahn vorbereitet, aufgesucht.

Sein wissenschaftliches Wirken hat ihn nicht nur in seinem
Vaterland, dér Schweiz, sondern auch in Weltrelation an die Spit-

ze dér Geologen gestellt. Er war ein ausserordentlieh fleissiger

Forscher mit beispiellos scliarfsichtiger Beobachtungsgabe. Sein

grösstes Verdienst ist die tektonische Erforschung dér Alpen, zu

dér er den Grundstein geleg't hat. Seine zum Fiihrer geschaffene

Persönlichkeit wa>r mit grenzloser Energie ausgestattet, seine sich

auf allé Zweige dér Geologie erstreckende Autoritat war auf dér

ganzen Erde bekannt und ánerkannt.

Als Nachkomme einer alton St.-Galiener Familie wurde Al-
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bért Heim am 12. April 1<S4Í) in Zürich geboren. Nach Absolvie-

rung seiner züricher Studicn erwarb cm - 20 Jahre alt 18(59 das l)i-

plom an dér Technisclien Hochschule als Fachlehrer an dér Fakul-
tüt fiir Naturwissenschaften. lm Jahre 1871 trat er als Mitarbeiter

dér Schweizerischen Geologischen Komission bei. lm selben Jahre
erwarb er an dér Züricher Universitat und Technisclien Hochschu-
le die Dozentur fiir Gletscherkunde.

Nach dem Tode sieines Lehrmeisters Escher von dér
L i n t h békám A 1 b e rt H e i m im Jahre 1873, kaum 24 Jahre alt,

den Lehrstnhl fiir Geologie a.n die Eidgenössische Technische
Hochschule, zwei Jahre spáter wurde er an dér Züricher Univer-
sitat zum Professor dér Geologie gewahlt.

Als Polyhistoi* hat Albert Heim die engeren Grenzen dér
Geologie haufig iiberschritten und in seinen mit fanatischer Bc-
geisterung vorgetragenen philosophischen Betrachtungen hat érdié
Naturwissensehaft sozusagen zr zweiten Religion erhoben.

Seine wissenschaftlichen Publikationen habén die Zahl von
300 weit iiberschritten. Sie zeichnen sich durch staunenswertes
zeichnerisches Talont und hervorragende Darstellungskunst aus.

Heims grosses Verdicnst war, dass er die techniche Wiedergabe
dér Karton auf die liöchste Stufe brachte. Er hat daruit eine neue

Schule gegründet. Infolge seiner grossen Erfolge auf dem Gebiete

dér Kartographie wurde er im Jahre 1880 in die im Ralimén dér

Schweizerischen Naturforschenden Geselltechaft wirkende Geolo-

gisehe Komission gewahlt, in dér er 40 Jahre hindurch ein eifri

ges Mitglied und von 1894 bis 192(5 Prasident war. Wahrend dieser

Zeit hat er 100 geologische Spezialkarten und 50 Erlauterungen
herausgegeben, was als bcispiellose Leistung gewertet werden nmss.

Albert Heim ist im Jahre 1911 hauptsachlich deshalbvom
Katheder zurückgetreten, um seine ganze Zeit und Arbeitsenergie

dér Erforschung seines schweizerischen Vaterlandes und dér Aus-
arbeitung seiner umfangreichen Monographie dér Schweiz zu wid-

inen. Sein in den Jahren 191(5—1922 unter dem Titel „Geologie dér

Schweiz” erschienenes monumentales Work ist eine wahre Bibéi

dér Schweizer Geologie geworden.
Aber nicht nur in dér wissenschaftlichen Geologie, sondern

aucli auf dem Gebiete dér angewandten Geologie hat er sich eifrig

betatigt und eine weltberiihmte Schule geschaffen.

Sein tiefgriindiges Wissen, seine meisterhafte Handhabung
dér Feder, des Zeichenstifts und des Wortes im Verin mit seiner

Herzensgiite schufen jene seltene Harmonie, die wir an Albert
II e i m s Wissen, Wíerken und seiner Person selbst bewundern und
achten.

Die Urkraft seiner wissenschaftlichen Arbeiten wird die Ge-

lehrtenwelt immer mit Staunen ehren und wir ungarischen Geolo-

gen schliessen ihn mit dankbarer Pietiit in unsere Seele.

Éhre seinem Andenken!
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MAROS IMRE EMLÉKEZETE.

Irta: Horusitzky Ferenc*

ERINNERUNG AN IMRE v. MAROS.

Von: Franz Horusitzky .**

A geológus az évmilliók történetének tudósa ! A múlt szinte vég-

telen távlatait öleli át merészen az emberi gondolat, rég letnt vi-

lágokkal, életekkel, melyeknek ma már mása sincsen s távoli tit-

kokkal, melyek már ott állnak rt a kozmikus lét sködbe burkolt

bölcsje eltt. A geológus szeme hozzáedzdött az id örökkévaló-

sággal határos dimenzióihoz. Ha otthonosan néz szét az évmilliók-

nak abban a szinte végtelen távolában, mely az e léptékben pillanat-

nyi földi létünk megelzte, mért nézzen idegen borzongással az id-
nek abba az örökkévalóságába, mely a földi lét e röpke epizódját

követi? Valóban, talán leginkább a geológusnak kellene az emberi
földi elet elmúlását „sub spécié aeternitatis”, — az örökkévalóság
szemszögébl — nézni tudni; ... az Élet elmúlását és az örök Éle-

tet, e kérlelhetetlenül következetes örök törvényt, melyet oly gyak-
ran betzhet ki az átkutatott földrétegekbl, a teremtés nagy köny-
vének ezen egymásraboruló hatalmas, beszédes lapjairól. Ezt a sze-

met mégis elfutja a könny, mikor a Teremtés Ura egy-egy szere-

tett lelket átszólít a földi lét nagyon is gyenge és hézagos korlá-

tain. A könnyek azonban a szívbl fakadnak, a szivet pedig ezer és

ezer láthatatlan véredény fzi össze társak és barátok szivével s

ha egy-egy ilyen hozzánkkapcsolt élet tlünk elszakad, fájdalmas

seb marad nyomában. A szív világszemlélete már nem lehet Sok-

ra tesé; távlatainak az anyaföld keik horizontja szab határt, közege

ez a küzdelmes, vérrel és könnyel áztatott élet, melyben annyi a

bánat, a baj, a szenvedés, a küzködés, a vergd jószándék és a ke-

ser megaláztatás s mely felett — oly kék az ég, hol arany suga-

rat hint a Na]), dalol a madár, vidám, friss szell jár a hegyek

felett, s tarka, illatos szirmokat nyílnak a virágok. Az ember vi-

lága ez, mely oly gyönyör tud lenni, hol Beethovenek leikébl ki-

lencedik szimfóniák fakadnak s Rhodinek faragják kbe lázas köl

tészetük. Igen: itt fény töri át az árnyakat, mely elhozza, e tisza-

virág létbe a Végtelent, a pillanatban is idtlent.

* Eladta a M. Földt. Társulat 1938. február 9-én tartott közgy-

lésén.

** Aus dér Generalversamnd 'ing d. Ung. Geol. Gesellschaft aui

9. Feber 1938,
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Mélyen tisztelt Közgylés! Mikor, engem érvén a megtisztel-
tetés, hogy 1937 május 14-én a jobbik létbe költözött szeretett tag-
tarsunk, kartársunk és barátunk, kisbotskói és konyhai Maros
Imre m. kir. fgeológus emlékét közgylésünk elé állítsam, lelki

szemeim elé híva az kedves alakját, az életnek és az elmúlásnak,
az élet értelmének és értelmetlenségének, a fénynek és az árnynak
ez az örök antifoniája csendült át lelkemen. S úgy éreztem, hogy
ekkor Maros Imre lelke sugallt, hiszen az Ö élete ennek az anti

foniának szinte epikai tartalmául kínálkozik.

Kiváló felkészültség élesen látó geológus, sokoldalú, egyete-

mes kultúrájú lélek. Hatalmas nyelvtudása, megnyer egyénisége
szinte predesztinálták, hogy ott haladjon a magyar tudományos
élet élsorában. Az alig 32 éves ifjút életének legszebb vi-

rágzásában, mikor talán a legdúsabb termést hozhatta volna ez a

sokatigér élet, már a harctér vérgzös forgatagába löki a sors, azt

a Maros Imrét, ki úgy szerette az életet és aki eltt szent volt a,z

élete a legparányibb tarka pillének vagy virágnak. Mikor töretlen

testtel és lélekkel kerülve ki a gyilkos viharból újra munkába fog,

csakhamar nélkülözhetetlenné válik a magyar geológiai élet számá-
ra nagy nyelvismerete és enciklopédikus tudása, vállára ne-

hezedik a Földtani Intézet hatalmas könyvtárának vezetése s csak-

nem az egész geológiai ásványtani, kzettani slénytani és talaj-

tani szakirodalom idegennyelv tolmácsának terhe, mely csaknem
minden idejét leköti. Ezzel pályája a, másokért való munka rögös
útjára tér, mely útra oly ritkán hull babér.

55 éves volt, ekkor még izmos erben jár a férfiélet, mi-

kor titokzatos, bujkáló kór támadja meg. Rohamosan hullanak el

parányi munkásai élete drága nedvének: a vér piros sejtjei. S a

függöny leszalad, a dráma — a felvonás közepén — végetér.

Maros Imre ders lélekkel tudott járni az élet rögös útján,

melyre ha néha-néha árnyékot vetett egy-egy átvonuló szürke fel-

h, mindég át tudott menni az élet naposabb oldalára. Mvésze
és rajongója az életnek, melynek mindenütt meglátta és mohó lé-

lekkel itta fel szépségeit. Szemébl egy kontemplativ bölcs élet-

szemlélete tekintett a tüleked világba. Rajongott a természetért,

a virágokért, s kint a természet szabad ölén hosszan el tudott gyö-

nyörködni Isten legparányibb lényének csöppnyi életében. Maga
nem zenélt, de rajongott a zenéért, s minden mvészetért. Becsülte

a barátságot és meleg szívvel tudott szeretni: hisz a mvészetet, a

szépséget, a szeretetet és a jóságot egyazon örök forrás emanálja.

Természetszeretete hajtja a botanika felé is, melynek lelkes barát-

ja volt. Több volt mint amatr növénykedvel. Pompás növényis-

meretével sokszor ejtette csodálatba azokat, akik t Isten szabad

ege alá kisérték. Különös érdekldéssel fordult a kaktuszfélék, e vi-

dámkülsej, ezerarcú növények felé. A Magyar Kaktusztenyész-

tk Egyesületének elnöke volt. Távoli világrészekbl is hozat egy-

egy ritka fajtát s legnagyobb örömét lelte abban, ha egy-egy ilyen
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ritka fajt sikerült meghonosítania. Szinte szimbólumot látok eb-

ben a kedves, bohém virágban, mely a Szahara homokján is meg-
találja a maga életének örömét s a sivatagok tikkasztó légköré-

bl is ki tudja csikarni a maga éltet nedvességét, ott is kibontja a

életének mvészi értékét, pompás piros virágait.

Vakációiban Balaton menti tuszkulánumába vonul családjával,

hallgatja a fehér habok és kék hullámok zenéjét, a természet örök,

fenséges ritmusát.

Hármán ikusan és szerényen élte életét. Úgy élt, hogy nem
foglalt el másoktól helyet, s csak most, hogy eltávozott, látjuk mily
nagy az r, melyet hátrahagyott.

Kisérjük nyomon ezt a nemes életet és adjuk át a szót a kró-

nikásnak.

Konyhai é-. kisbotskói Maros Imre 1882. jan. 12-én régi budai
családból született. Természet iránti szeretete már kora gyermekko-
rában felébredt, s az iskolai szünidk alatt szeretettel kertészkedett

a szüli ház kertjében, növények hajtásával, ojtásával, nemesíté-

sekkel kísérletezett. A növényvilág iránti vonzalma azután végig-

kíséri egész életén. Már a szüli házban és a nagyszüli házban
gyermekkorában sajátítja el tökéletesen a német és a francia nyel-

vet. 1900-ban érettségizik a II. kér. reálban, majd a Budapesti E-
gyetem bölcsészettani fakultására iratkozik be. Ekkor fog csak
hozzá az angol nyelv elsajátításához s jellemz bámulatos nyelv-

készségéin. hogy csak egy fél esztendeig vesz angol nyelvórákat s

az angol nyelvben máris anyira halad, hogy önmagát képezheti

tovább. Mikor késbb északi útján angolokkal találkozik, azon ta-

nakodnak angol ismersei hogy vájjon a cambridgei, vagy oxfordi
tájszólást beszéli e. 1906-ban középiskolai természetrajz tanári okle-

velet szerez, de már elzleg, 1904-ben a m. kir. József Megyetem
ásvány-földtani tanszékéhez kerül tanársegédnek, dr. Sch a f.ár-
zik Ferenc professzor mellé, e kiváló geológiai mesteriskolába,
mely egy egész kiváló magyar geológus generációra üti rá a maga
bélyegéi. Idsebb Lóczy Lajos avatott szeme felismerte a m-
egyetemi ásvány-földtani tanszék fiatal tanársegédjében a benne
rejl értékeket s 1909-ben a m. kir. Földtani Intézethez hívja meg.
1910-ben már Lóczy Lajossá 1 Stockholmba utazik s a Nemzet-
közi Geológiai Kongresszus XI. ülésszakán vesz részt. Ekkor kirán-
dul a Spitzbergákra is, mely útjáról a Magyarhoni Földtani Tár-
sulat ülésén be is számol.

ö kalauzolja az ezidtájt nálunk járt kiváló sarkkutatót,
Se ha ki e tont ,aki eltt szintén nem maradhattak rejtve Ma-
ros Imre kiváló képességei s komolyan tárgyal a fiatal tudóssal,
hogy mint az expedíció geológusa kisérje el t kósziii, s mint ki-
derült, sajnos utolsó sarki útjára. Talán a sors akarta úgy, hogy
Maros Imre még a mienk maradjon, s ne ragadja ott a fehér
halál a sarkvidék végtelen jégmezin.

1913-ban a m. kir. földtani Intézet olaszországi tanulmányút-
ján vesz részt. 1912 és 1914 közt a Földtani Intézet felvételein mint
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;i bihari felvételi osztály beosztott tagja dolgozik és közben a Kár-
pátokban, Nyitramegyében végez elkészít felvételeket. Itt a Kár
páti hegyek alján ismerkedik meg élettársával, Csatai Csatay Er-

zsikével. Ezekhez az idkhöz személyes emlékek fznek. Édesapám-
mal, mint kis diákgyerek, 19] 2-ben Bajmócon töltöttük a nyarat, s

még élénken él emlékemben a bajmócfürdi öreg fasor, kirándulá-

sunk a íNyitra forrásához, fürge pisztrángoktól hemzseg kristály-

tiszta vizéhez, az a szép bajmóci nyár, mikor a két szeret szív

egymásra talált. 1915-ben vezeti késbb oltárhoz Csatai Csatay Er-

zsébetet, s e boldog házasságukból született Gábor és Éva gyerme-
kük, kiket mindig oly szeret apai büszkeséggel emlegetett.

1914 tavaszán haditengerészetünk kis hadihajójának, a Najád-
nak fedélzetén látjuk Maros Imrét a II. Adria expedíció tagja-

ként, mely expedíció a Quarnero és az Adria oceánografiáját ku-

tatja. A háború Maros Imrét is magával sodorja. 42 hónapot
tölt a frontokon a 4. honvéd lovastzérezrednél, s vitézségével meg-
szerzi a bronz és ezüst signum laudist, 3 hónapot tölt a bécsi hadi-

geológiai kurzuson, majd az összeomlás után, mint százados szerel

le. Hazaérkezése után elbb agrogeológiai kutatásokat végez B a 1-

1 e n e g g e r Róberttel, majd a Balatontól délre, Somogy vár-

megyében kap felvételi területet, ahol több nyáron, 1928-ig dolgo-

zott. 1930-ban Rakusz Gyulával a Villányi hegységben, 1931-

ben Pávai Vájná Ferenccel a tétényi plató környékén vesz

még részt az intézet felvételi munkájában. Vezeti az Intézet

Könyvtárát, s végzi a földtani intézeti kiadványok idegennyelv
szerkesztésének s nagyrészt fordításának terhes, s nemcsak nagy
nyelvtudást, hanem sokoldalú szaktudást is igényl munkáját.

Els tudományos dolgozatai még megyetemi tanársegéd ko-

rában jelennek meg. 1908-ban bocsátják közre Seb r éter Zol-
tánnal a Megyetemi Ásvány-földtani Intézet egyik sokszorosí-

tott kirándulási vezetjét. Geológiai Kirándulás a Csíki hegyekbe
és a Tétényi platóra címmel, mely e változatos felépítés terület

földtani megismerésére vágyók biztos kalauza lehet. Ugyanabban
az évben Pyrit Déváról címen ásványtani dolgozata jelenik meg a

Földtani Közlönyben, melyben a dévai rézbányából intézetének

gyjteményébe került andeziteken fellép ásványok sorát vizsgálja,

s a lapdús Piriteken pontos kristálytani méréseket végezve 12 for-

ma indexét közli. 1910 ben az xíttör els Nemzetközi Talajtani Ér-

tekezlet Munkálatainak tudományos szerkesztését végzi G ü 1 1 V i 1-

mossal. 1912. évben megjelent els felvételi jelentésében beszá-

mol arról a gazdag eredménnyel járt gyjt munkáról, melynek
folyamán különösen a Révi kröspart jura sorozatának faunáját
gyjti be. Áldozhatott itt kedvenc tudományának a botanikának is,

midn a m. kir. Földtani Intézet gyjteményét a Révkörnyéki szar-

mata gazdag fitopaleontológiai anyagával gazdagította. Az 1920—
23 év közti felvételek eredményeit az akkori szkös nyomdaviszo-
nyok miatt összevontan közli „A Déli Balatonpart egy részének

agrogeológiai viszonyai” cím értekezésében, s e terület felvételé-







Maros Imre emlékezete 13

nek folytatásáról számol be következ évi jelentése a Földtani In-

tézet Évi jelentéseinek 1924. évi kötetében s az 1925—2S évi kötet-

ben Geológiai és a<grogeológiai jegyzetek Somogyvármegyébl cí,míi

munkája. Ezt a somogyi dombságot kövületszegény, st többnyire

kövületnélkiili pannon-levantei agyag-homok építi fel, részben lösz-

szel és futóhomokkal lefedve. Valóban nem olyan terület ez, mely
a tudós tollát írásra izgatná, s Maros Imre e látszólag sivár té-

mából is aprólékos ötvösmveket farag. E jelentésekbl

csillan ki legélénkebb fénnyel az elhivatott természetim tató élesen

látó szeme s a problémákat felvetni és következtetni tudó sokolda-

lú szelleme. Aprólékosan megfigyel éles szemének minden homok-
szem, minden barázda külön igzat stúdiumot jelent és geológiai

történéseket mesél. A pontikum mélységviszonyai, a fáciesövek el-

tolódása, a löszhullás ideji steppeklima visszaíitésekkel való kiala-

kulása a pliocén nedvesebb éghajlatából, a löszidszak klímaválto-

zásai, és abszolút idtartama, területének tektonikája, a patakrend-
szerekkel való összefüggés és a mélyebb fáciesek magasabb fekvé-
se alapján, a jelenkori kéregmozgások nyomozása a fiatal löszter-

raszok képzdése s az erózió hevessége, illetve lanyhasága alapján;
A völgyi lösz keletkezése és diagenezise, a talajtípusok és talaj-

szelvények kialakulása s egy sereg más geológiai agrogeológiai és

morfológia probléma patakzik el e jelentésekben a Szerz tollából

s nyer mindig ötletes megoldást. Valósággal szenvedéllyel bán.vász-

kodik témájában, hogy nem maradt c valami probléma elrejtve és

megoldatlanul E dolgozatok a pontos megfigyelésnek, s az igazi

természettudományos szellem oknyomozó kutatásnak mindig min-
taképei lehetnek.

Közben 1922-ben a Hidrológiai közlöny II. kötetében a trcn-

oséni vízvezeték forrásának hidrológiáját ismerteti a lehullott csa-

padék és a forrás vízhozamának számszer összefüggésére mutatva
rá. A magyar Kir. Földtani Intézet 1929-32.évi kötetében lát nap-
világot Pávai Vájná Ferenccel együtt írt tanulmánya Síi

meg és Ukk községek vízellátásáról, melyben részletesen ismertetik

a terület földtani felépítését, a pannon és a mezozoikum hidrológi-

áját, Maros Imre bukógát segítségével megméri a tekintetbe

jöv vizek mennyiségét s ötletes megoldást talál az Ukktól nyu-

gatra a pannon kavicsból termelhet vizeknek a fogyasztási terü-

letre való felnyomására, mikor az egyik üzemen kívül álló vízima-

lomban lev Bánki turbinát javasolja erre a célra felhasználni,

számításai szerint a rendelkezésre álló vízi energiát e célra kielé-

gítnek találva.

1935-ben jelenik meg Földtani megfigyelések a Székesfvárosi
vízmvek bvítési munkálatainál c. értekezése. Megállapítja itt,

hogy a dunai alagutak miocén agyagja nem húzódik át a jobb

partra, a du navet nem a jobbparton halad, hnem kelet felé toló-

dik, s ha a thermális vonalon feltör hévvizeket az alföld fell

származtatjuk, a Pünkösd Fürd általa véleményezett artézi kútjá-
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bán a vet kelet felé tolódása miatt mar a karsztvíznek kell túl-

sályra jutni, amit a fúrás vizének több mint 100 ín-en állandó h-
foka igazolt is. A vízmvek kútjában észlelt miocén lnmachellát

nem élettani optimum tanújának, hanem ellenkezleg, a vulkáni

tufahullás folytán keletkezett tömegtemetnek tekinti. E tömegka-

tasztrófa következtében kövület nélküliek a sliragyagra települ

ottani riolittufák.

A in. kir. földtani intézet egész sorát rzi M áros Imre min-

taszer szakérti jelentéseinek, melyek magánérdekeket érintve,

természetesen általában nem jelenhettek meg nyomtatásban.

A legtöbbet nyom mindezeken kívül Maros Imre tudomá-
nyos hagyatékának mérlegén annak a többszáz cikknek több ezer

oldalra rúgó idegennyelv fordítása, mely fordításokkal magyar
kultúrmissziót teljesített, a magyar természettudományos kultúra
termékeinek biztosítva utat a nagyvilágba.

Idegen nyelvbl magyarra való fordításai közül mint a leg-

nagyobbat B a t h e r 300 oldalas tüskebr monográfiáját említem
meg, mely az idsebb L ócz y Lajos által szerkesztett Balatoni
monográfia 1. kötetében jelent meg.

Értékes kiegészítése Maros Imre Tudományos munkássá-
gának népszersít munkája. Elsrend didaktikával, színes ela-
dásokban kedveltette meg a geológiát a Szabad Egyetem hallgató-

ival. melynek kedvelt eladója volt.

Hallgatóit a geológiai megfigyelésbe kint a terepen is számos
kiránduláson vezette be. Kitn eladó és szónok. Még mindig em-
lékezetes remekbe készült rögtönzött beszéde, mellyel a nemzetközi
talajtani értekezlet kirándulása alkalmával Debrecenben V a n.

Bahren holland professzor gyújtó irredenta beszédére válaszolt.

Társulatunknak 1906 óta lelkes és munkás tagja, 1913—16-ig másod-
titkára, a legutóbbi 10 esztendben a pénztárvizsgáló bizottság tag-

ja s a Földtani Közlöny németnyelv fordítója.

Mélyen tisztelt Közgylés! íme az Ember! A tudós, a jó és

széplelk ember. S mondhatnám: ime az Élet; a folytatásos regény,

melynek itt sohasines folytatása, s melynek ott túl kell keresnünk
megoldását és igazi értelmét. Ha elfogná lelkünket a kétség sötét-

sége, melyet fölénk borít a veszteség okozta fájdalom, nézzünk ke-

resztül ezen a sötéten a mi szeretett barátunk szemével, s úgy néz-

zünk a sírra, mely Öt tlünk eltakarja; kicsiny halmára az t
féltve rz anyaföldnek, melynek oly szeretettel bogozta titkait.

Hisz ajtónkon már a tavasz kopogtat, s Maros Imre sírján nem-
sokára kinyílnak a virágok, az kedves virágai. Felette nemsoká-

ra kék lesz az ég, s túl a végtelen kékségeken az lelke a mindig
szomjazott szépség, jóság és igazság örök forrásánál sütkérezik.

Az anyaföld hantja, a kibomlú virág és a kék ég közé mint
valami allegorikus! vízió kívánkozik a lebeg pacsirta képe, a ta r

vaszban felszabadult dalával . . . Ma ros I m re lelke tán, — vagy
csak a természet egy vándor kis dalnoka meséli el, mint régen, el
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pihent Öreg barátjának aprócska bánatát, örömét, vagy táján

szerelmét; . . . s egy pillanatra mintha ellebbenne a fátyol a vég

%et misztikus logikája ell, melyet az önz emberi fájdalom kön.v-

nyes fátyola eltakar.

Mélyen tisztelt közgylés!

Maros Imre nem hagyott minket örökség nélkül, de nem
is ment el tlünk üres kézzel. Elvitte tlünk a legnagyobb kincset,

amit távozó lélek átvihet magával oda túlnan a tévékén, mindnyá-
junk igaz szeretetét. Emlékét a Földtani Társulat, mindnyájan ba-

rátai, örökké rizni fogjuk, mert örök, meleg baráti otthont kajoott

ez az emlék a szivünkben..
* * #

Am 14. V. 1937. starb Imre Maros v. Kisbotskó und
Konyha, kgl. ung. Chelgeologe, seit 1 906 cin wertvolles und
treues Mitglied dér Ungarisohen Geologischen Gesellschaft. Imre
v. Maros war in den Jahren 1913- -1916 Vizesekíetar unserer Ge-
sellschaft und einer dér Schriftlelter dér „Geologischen Mitteilun-

gen”. In den letzten 10 Jahren sind die deutschen Artikel unserer
Mitteilungen von ihm iibersetzt worden.

Er wurde am 12. I. 1882. geboren. Die Lehramtsprüfung legte

er an dér Universitat Budapest im Jahre 1906 ab, in den Jahren
1904—1909 wirkte er als Assistént am Min-eralog'isch-Geologischen

Institut dér Teclmischen Hochschule bei Professor Dr. Franz
Schafarzik. lm Jahre 1909 wurde er zum Geologen ernannt
an dér kgl. Ung. Geologischen Anstalt. Er führte seine geologi-

schen Aufnahmearbeiten im Bihar-Gebirge, in den westlichen

Kárpátén und in Transdanubien aus. 1. v. Maros begann seine

fachliterarische TatigkeU mit mineralogi'schen Arbeiten, spater

befasste er sicli hauptsáchlich mit agrogeologischen und hydrolo-

gischen Fragen. Als ausserordentliches Spráchtalent war er beru-

fener Interpretator ungarischer Facharbeiten in fremden Spra-

chen. Das Andenken seines liebenswürdigen Wesens wird in dér

Ungarischen Geologischen Gesellschaft immer bewahrt!
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Jahresberiehte dér Kön. Ung. Geol. Anstalt iber die Jahre 1925

—
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8. (Pávai \ aj na Ferenccel) Sümeg és Ukk községek vízellátása

A AI . Kir. Földtani Intézet Évi Jelentései az 1929—1932. évekrl.
479. old.

(mit dr. I ranz v. Pávai Vájná) Die Wasserversorgung dér
Ortschaft 1 kk. (Resumé). Jahresberiehte dm* Kön. Ung. Geol.
Anstalt über die Jahre 1929—1932. pag. 494.

9. földtani megfigyelések a Székesfvárosi Vízmvek bvítési munká-
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Geologische Beobachtungen gelegentlieh dér Frweiterungsarbeiten
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1 öbbszáz szakmunka fordítása idegen nyelvekre' és idegen nyelvekbl.
Ubersetzung mehrere hunderte dér Fachabhandlungen auf frenide

Spraehen und aus fremde Sprachen.
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REICHERT RÓBERT EMLÉKEZETE.

Irta: Pcipp Ferenc*

ERINNERUNG AN R. REICHERT.

Von Franz Papp**

A földön a kezdet és a vég, a születés és halál egymás nyo-

mában járnak, így van ez a tehetetlennek látszó anyag esetében:

ásványok, kzetek keletkeznek és elmúlnak, ezt a törvényt látni ér-

vényesülni az élk világában: rügyek fakadnak, levelek hullanak;

emberek jönnek, küzdenek és távoznak. Most is errl lesz szó,

Reichert Róbert életérl, akinek egyetemi végzettségét köve-

t rövid 16 éves pályafutása szorosan összefüggött ez alatt az id
alatt a magyar kzettan és ásványtan, valamint a Magyarhoni

Földtani Társulat történetével.

1901-ben született Budapesten; édesatyja Reichert Rezs, Se-

gesvárnál való régi szász család ivadéka, a megtestesült pontosság,

jóság és der, édesanyja Krebs Karolin, a gondosság és az aggódó
szeretet megszemélyesítje, e tulajdonságok zavartalan fogamz-

hajttak meg és fejldhettek tovább benne a század eleji nyugodt,

boldog-béke idben. Középiskolai tanulmányait a Baycsai -utcai

gimnáziumba^ végezte mindvégig jelesen, ott is érettségizett 1919-

ben kitüntetéssel. A Pázmány Péter Tudomány Egyetem természet

rajz-vegytan szakos hallgatója, volt, ahol szorgalmával és tudásá-

val évfolyamának legelsje lett, egyéniségének szeretetreméltóságá-

val mindenki szeretettét érdemelte ki. 1924 májusban a középiskolai

tanári oklevelet nyerte el, 1925 júniusban pedig a bölcsész dok-

tori szigorlatot tette le kitüntetéssel. 1935 áprilisában az egyetemi
magántanári képesítést szerezte meg.

1924 február 1-tl június 1-ig megbízott tanársegéd, 1924 jú-

nius 1-tl 1930 október 1-ig tanársegéd, attól kezdve haláláig ad-

junktus volt a Pázmány Péter Tudomány Egyetem ásvány- és k-
zettani intézetében. 1932-tl kezdve az Angolkisasszonyok Polgári
Tanítóképz Fiskolájának eladó és vizsgáztató tanára lett 1928-

ban belföldi kutató ösztöndíjat kapott, 1930—31. tanévben külföldre
szóló állami ösztöndíjjal Berlinben kristály fizikai vizsgálatokat

* Eladta a M. Földt. Társulat 1938. február 9-én tartott közgy-
lésén.

*'* Aus dér Generalversammlung d. Ung. Geol. Gesellsohaft am
9. Fober 1938.
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végzett. 1933—34-ben külföldi utazási ösztöndíjat kapott. 1936-ban

a Tolna-Baranya megyei gránit vidék tanulmányozására kapott
állami kutató ösztöndíjat.

Az gazdag és sokoldalú tevékenységének egyik legsikerül-

tebb színtere az oktatás volt. Az személyében párosult a tudás és

a kitn eladókészség. Magyarázatai minden kétséget eloszlató

határozottsággal hangzottak el, világosak és élénkek voltak.

A Tudomány Egyetemen kristálytani-, ásványhatározói- és

kzettani-gyakorlatokat tartott; magántanári eladásain Magyaror-
szág eruptív kzeteit vidékek szerint tárgyalta. 1932 szétl kezd-

ve az Angolkisasszonyok Polgári Tanárképz Fiskolájának is el-
adó tanára lett. ahol az oktatói képessége a legteljesebb mérték-

ben érvényesült. Szigora ellenére hallgatói eladásai alapján meg-
szerették az ásványtant és kzettant.

A természettudományokkal foglalkozó szakemberek szempont-
jából rendkívül becsesek az utazások; ennek fontosságát átlátva

épen ezért megragadott minden alkalmat, hogy látókörét szélesítse,

tapasztalatait gazdagítsa. Középhegységeink mindegyikét több íz-

ben felkereste, különösen eredményesek voltak Salgótarján környé-

kén, a Mátrában, Börzsönyi hegységben, a Balaton mentén és a

Baranya megyei gránit területen megtett útjai, az itt végzett meg-
figyeléseinek, gyjtésének eredményeit értekezései rzik meg ma-
radandóan. Értékesek azonban külföldi utazásai is: 1924-ben járt

elször Németországban, ekkor eljutott Helgolandig, 1925-ben a Tri-

est feletti karsztot, Északot aszország tavainak nevezetességeit,

majd Svájc (Gornergrad, Kleiner-Scheideg, Rigi, Achsen-Strasse,

Gotthard massivum) legnevezetesebb kzetelfordulásait tekinti

meg, 1931-ben a Cseh-Szász Érchegységben (Radauthal, Fletzmaul,

Meissen, Plauen) gyjt, 1934-ben Bártfa, Lcse környékén keresi

fel a fontosabb bánya helyeket ugyanabban az évben München,
iXiirnberg, Mainz, Bohn, Köln, Berlin nagyobb gyjteményeit és

egyetemi intézeteit nézi meg. Utazásai nem a szórakozás, a, pihenés

alkalmai voltak; sok szép ásványt és kzetet gyjtött, állandóan

figyelt, jegyzett és részletesen beszámolt tapasztalatairól.

A kitüntetést sohasem kereste, st kerülte; érte mentek, t
kérlelték, hogy fogadja el, vállalja el azokat. A már említett meg-
bízatásokon. tisztségeken kívül több egyesületben igen megbecsül-

ték, így a K. M. Természettudományi Társulat választmányi tagja,

a Ivath. Fiskolai Hallgatók Szövetségének tiszteleti tagja., az A-
quinói Szent Tamás Társaság rendes tagja, a Kis Akadémia rendes

tagja, a Collégium Hungaricum Szövetség Berlini Csoport elnöke,

a Katholikus Tanügyi Tanács Fiskolai Szakosztályának tagja, a

Regnum Marianum Egyetemi Hallgató Szövetségének els elnöke
volt.

Tudományos munkásságát a Földtani Közlönyben megjelent
ásványtani tárgyú értekezésével kezdte. „Laumontit a nadapi gróf

Cziráky-féle bányából” c. közleménye késbbi munkásságának jel-

lemvonásait híven tükrözteti már vissza. A laumontit alaktani le-
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írását teljessé teszi n mikroszkóp] vizsgálat és ('lenizése. Ez utóbbi

alapján felállítja képletét és megállapítja, hogy a nada|pi laumontit
leonhardittá alakult át. A laumontit, illetve leonhardittá átalakuló

változata Na,dapról eddig ismeretlen volt és az országban is ez az

els elfordulása.

Öröm volt számára mindig a munka, de különösen örült, mi-
kor egyik legkedvesebb területérl, a Balaton vidékérl: a Bada-
csonyról való aragonitot kapta feldolgozásra. Az t jellemz pon-

tossággal l kristályt válogatott ki és azokon 37 formát határozott

meg, melyek közül 7 az aragonitra vonatkozólag új volt. Megfigye-
léseibl tudjuk, hogy t, illetve vés alakú igen változatos kristá-

lyok kerültek el. A vés alakúak, a, gyakoriabbak és vagy az a tón

gely irányában hosszabbak, vagy a (110) zónatengely szerint meg-
nyúltak; mind a két változat több egyén ikerösszenövése, a b ten-

gely végein egymástól eltér alakok jelennek meg. Megállapítja a

keletkezés sorrendjét ((szerint két kaiéit generáció közti idközben
jött létre. A hazai irodalomban az elsk egyike, aki a kristályszer-

kezeti felépítés és az atomok elhelyezkedése között szoros összefüg-

gésre utal. Összehasonlítja gondos részletességgel az ehhez hasonló

hazai aragonit lelhelyek formáival, a Badacsony-ról eddig nem
volt ismeretes aragonit. 1931-ben hézagpótló gyakorlati szempont-

ból is nélkülözhetetlen „Ásványhatározó” egyik fejezetét írta meg. A
200 oldalas könyvbl 100 oldal az gondos munkája. Hasonló tár-

gyú régebben megjelent igen érdekes magyar ásványhatározóval

egybe vetve a megfelel részt, kétségtelen elrehaladást jelent az

munkája. Az újabb vizsgálatok eredményeinek közlésén kívül az

egyes ásványoknál kiemeli a fizikai tulajdonságok közül azokat,

amiket régebben nem méltattak oly nagy figyelemre, közli a szí-

nezdés, optikai tulajdonságok legjellemzbb adatait, az összetétel-

ben résztvev fontos alkatrészek különválasztásnak egyszer mód-
jait, továbbá a, kristály uralkodó alakját, az elfordulás módját és

az ásvány magyar nevét — ez a 100 oldal is virrasztóit éjszakák,

pihenéstl megvont kemény órák munkájának eredménye, mely
még hosszú ideig túléli szerzjét.

Röviddel utóbb kelt népszer ásványtani cikke jelenik meg a

Természettudományi Közlönyben a gyémántról. „A gyémánt ke-

ménysége” c. közleménye messze kiválik az átlagos népszer cikkek
közül. A legújabb vizsgálatok adatai alapján hangsúlyozza, hogy
mint az ásványok minden fizikai tulajdonsága, úgy a keménység
is a kristáh szerkezettel függ össze: miután a gyémánt térrácsa

bármely vidékrl származzék is mindig tetraéderes, így a kemény-
sége is ugyanaz, az azonos összetétel grafitot pedig, miután a tér-

rácsa hatszöges, egészen más fizikai tulajdonság jellemzi és

így a keménysége is más. „A mesterséges gyémánt” c. cikkében
mindvégig lebilincsel módon vezeti végig az olvasót a századok
óta megújuló kísérletek eredményei között és megállapítja, hogy a
gyémánt mesterséges elállítása ma még meg nem oldott feladat.
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Ismeretterjeszt cikke az, amely a Természettudományi Közlöny
Pótfüzetében jelent meg „Újdonságok a magyar ásvány vi lygba.n”

címen.

A hazáját szeret ásványkutató büszkesége sugárzik ki ak-

kor, mikor kiemeli, hogy a múlt század második felében mennyi
új magyar ásványt írtak le és ezt mint gazdag örökséget tekinti.

Hiány nélkül felsorolja a felfedezett magyar ásványokat és az

újabban felfedezett ásványlelhelyeket, minden sorából az ásvá-
nyok iránti szeretet tnik ki. Egyéniségére jellemzk a befejez so-

rok : . Felsoroltuk a közel múlt idk ásványtani kutatásainak
néhány értékes eredményét. Kérdezhetné valaki: van-e ezeknek
gyakorlati jelentsége is ? Nincsen, ha a föld kincsei közül csak
azokat tekintjük értékeknek, melyek a világpiacon jól értékesíthe-
t nyersanyagok. Van, ha tudatában vagyunk, hogy a tudomány
nem a mának dolgozik. Minden új jelenség, új megfigyelés 1—

1

szemet illeszt a természettudományok láncolatába. Új és régi ada-
tok egybevetése új meglátásokhoz, új következtetésekhez segítenek.
Mélyebbé válnak ismereteink a föld képzdményeit illetleg. Az
ásványi anyagok, ércek keletkezésérl, átalakulásáról általában az
anyag mibenlétérl alkotott fogalmaink a valóságot jobban meg-
közelítik. A természettudományok törekvése a jelenségek távolabbi
okajnak kifürkészése. Az új eredmények pillérein nyugszanak a
még újabb elgondolások és elméletek merész ívei.”

1932. május 23-án mutatta be Mauritz Béla professor a Magyar
Tudományos Akadémia III. osztályának ülésén a sajóházai és rozs-

nyci szfaleritrl szóló dolgozatát. E tanulmányban teljességében
bontakozik ki az éles szem, lelkiismeretes megfigyel körültekin-

tése és pontossága. Ásványtani szempontból ez a terület a legjob-

ban ismertek egyike; Schafarzik Ferenc Zimányi Károly, Melczer,

Zsivny Viktor. Vendl Mária 1932-ig ismételten leírták e terület ás-

ványait; egyesíti a részlet vizsgálatokat, nem elégedik meg csak

alaktani adatok közlésével, hanem kiterjeszti figyelmét a chemiai

összetételre is. Az addig megfigyelt 4 formán kívül még 8 alak

jelenlétét állapítja, meg, melyek közül 1 a szfaleritra nézve új. Az
(111) szerinti ikrek kifejldését is megfigyelte. A görbült lapú del-

toid 24 (h 1 1) formák pontosabb meghatározását is megkísérelte s

így az egyszer index formákon kívül (311) és (211) vicinális for-

mák jelenlétét is feltételezte. Mintegy 145 mérés eredményét közöl-

te e dolgozatában. Hasonló részletességgel írta le a rozsnyói Szad-

lovsky bányából elkerült szfalerit kristályokat; itt 6 alak jelenlé-

tét állapítja meg. Összehasonlítva a sajóházai és rozsnyói szfale-

ritokat kiemeli, hogy mind a két helyen a (110) uralkodik, a sajó-

házai szfaleritokon a görbült (h 1 1) a gyakoribb, a rozsnyóiaknál

viszont a (h k 0). A sajóházai és rozsnyói szfaleritokról megállapí-

totta, hogy azok miután dodekaéderek kifejldések, genetikailag

az. ifjabb típushoz tartoznak; szemben a szulfidos Pb—Zn érctele-
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pekkel, mint amilyenek Nagybánya, Felsbánya, Nagytanul, Rodna,

Kapnikbánya, Selmecbánya idsebb szfaleritjai.

Ásványtani munkái közül van egy — amelyen az összesek kö-

zül a legtöbbet dolgozott — befejezetlen, ez a NaNO a
kristály-szer-

kezetérl szóló nagy tanulmány. Berlini ösztöndíjas éve alatti mun-
ka ez, melyben 1000-t jóval meghaladó számítás sorozat alapján

igyekezett tisztázni a kérdést, de az, amint azt ottani munka
társai is megállapították utólag, megoldhatatlan volt; ugyanazzal

az ervel, fáradsággal más, hálásabb tárggyal foglalkozva életé-

nek egyik legszebb munkája született volna meg, — így a páratlan

szorgalom, kitn matematikai készséget tanúsító vaskos kézirat-

köteg, életének egyik legértékesebb kiadatlan munkája.

A Magyar Tudományos Akadémia 1934 február 19-i ülésén a

Dunabogdány melletti Csódihegy ásványairól Erdélyi Jánossal

közös dolgozata került bemutatásra, 150 válogatott példányt meg-
vizsgálva kvarc, chabasit, fakolit. analeim, desiniu és kalcit kü-

lönböz kifejldés kristályait ismerte fel; ezek közül a zeolitok

és kalcit kötötte le figyelmét különös módon. A chabasit részletes

alaktani, optikai sajátságait határozta meg. Az elkerült phakolit-

hoz hasonló ásványról megállapította, hogy az a chabasitnak
egy különös változata. Az analeim és desmin tüzetes vizsgálatokon

alapuló alaktani és optikai adatait egybeveti és értelmezi Erdélyi

dr. elemzési adataival. Mélyre ható gonddal tanulmányozta a kü-

lönböz kifejldés mészpát kristályokat és 20 lap jelenlétét álla-

pította meg és a keletkezés egymásutánjára is következtetett. A ki-

fejldés alapján megkülönböztetett 5 változatot: u. m. vastag táb-

lás, vékony táblás, meredek romboéder és szkaleonéder, továbbá t-
vékony szkalenoéder alakú mészpá tokát. Eredeti ásványtani
értekezései közül talán a legkiválóbb az amit Mauritz tanár úr 20

éves egyetemi tanári mködése tiszteletére rendezett külön ülésen

adott el éls a Földtani Közlöny-ben jelent meg. Éltben a dolgozatá-
ban a csingervölgyi markazit, kékesteti kvarc, nagyinóczi amfi-
ból és biotit, valamint az eresztvényi phillipsit részletes és teljes

vizsgálatairól számol be. Ennek az 5 új ásványelfordulásnak
nemcsak h alaktani és optikai vizsgálati eredményeit közli, ha-
nem keletkezésük körülményeit is tisztázza. 1935-ben leírja a Diós-

jen határában lev Magoshegy és Csehvár andezit tufáinak ásvá-

nyain végzett kristálx tani megfigyeléseinek értékes eredményeit,
több mint 700 ásványt vizsgált meg; az augit kristályokon S, az

amfibolokon 8, a gránátokon 2 alak jelenlétét határozta meg mi-
közben a kombinációk gyakoriságára is tekintettel volt. Beható op-

tikai vizsgálatok egészítik ki ezt az ajaposi tanulmányt.

,,A csodálatos kristály” c. eladására — alig egy éve múlt,

hogy elhangzott itt e teremben, — még mindnyájan emlékezünk;
ünnep volt ez, mikor a 300 ft meghaladó hallgatóság eltt tett

hitvallást az ásványok iránti rajongó szeretetérl. Amennyire az

id rövidsége megengedte kiragadta a kristályokat jellemz ér-
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dekes fizikaji tulojdonságokat, köztük különösen kiemelte a kristá-

lyok piro- és piedzo-elektromos tulajdonságainak az élettel való

kapcsolatát és a fénytani törvényszerségeket.

Az elbb méltatott dolgozatai az ásványkutatót, a mineraló-

gus alakját igyekeznek az emlékezésben felidézni, mint ilyen a leg-

jobbjaink között van a helye; azonban ezenkívül igazi vérbeli pet-

rografus is volt, aki nemcsak a laboratóriumban, hanem kin a te-

repen is pontos térképezésével maradandó munkát végzett.

Els kzettani dolgozatai a Salgótarján környéki bazaltok

vizsgálatáról számolnak be. Tudnunk kell azt, hogy e vidéken már
elzén legjobb petrográfusaink dolgoztak és ennek ellenére ezek

az els kzettani munkái is nemcsak megegyeznek az elz mun-
kák eredményeivel, hanem kiegészítik azokat: így az vizsgálatai

derítették ki, hogy e bazaltokban szodalit, analcim, egirin, barkevi-

kitos amliból van, melyek mind kétségtelen tanubizonyítékai az

alkáli jellegnek. A már részletesen tanulmányozott elfordulásokon

kívül több eddig behatóbban meg nem vizsgáit hely kzetét írja le

részletesen, ilyenek: Pécsk, Kis Salgó, Somlyó, Kvár, Nagyk,
Hegyestet. Nagyerd, Szilvásk, Keresek tet. Ezenkívül Vezsekl
mellett a Zagyva mentén ara gon i tót talált egy telérben.

A tisztán alkáli jelleg bazaltokon kívül talált a földpát ba-

zaltokhoz való átmeneteket is, ilyen a Somlyó kzete, ennek alap-

anyagában nem mutatható ki kétségtelenül a nefelines üveg; a

Salgótarján környékén végzett kzettani vizsgálatainak legfbb
eredménye tehát a felsorolt éis itt még meg nem figyelt ásványok
felismerésén kívül az, hogy eddig még kzettani szempontból nem
tanulmányozott elrordulásokat írt le, hogy megállapította ezek-

nek a kzeteknek alkáli jellegét, mégis délfelé haladva a földpát

bazaltokhoz való átmeneteket találni, az megfigyelésé az, hogy
déli irányban a kovasav tartalom, az anorthit tartalom emelkedik
és a vas-, magnézium mennyiség csökken és a Balaton-menti
alkáli jelleg bazaltokhoz hasonló. A kzettan terén is nemcsak
tisztán tudományos irányban, hanem gyakorlati, ismeret-terjeszt

irányban is érdekes, világos közleményeket írt. 1929-ben Budapest
köveirl a Természettudományi Közlöny-ben megjelent cikke ösz-

szefoglalja a fvárosban használt fontosabb útkövez- és épít,
valamint díszköveket. Megelevenednek elttünk a kopott járdakö-

vek és a leírás, fényképek alapján felismerjük, hogy Mauthausen
gránitja, Salgótarján-, Balaton-menti bazaltok, a Visegrádi-, Bör-
zsönyihegységbe való andezitok, Kissebesi dácit a legelterjedteb-

bek, a szobrok, sírkövek talapzatai, a nagy épületek lábazatai is

bemutatkoznak: Meissen, Dél Tirol, Fichtel hegység, Konopischt,
Laurwik, a hazai nagy kfejtk közül Sóskút, Budakalász, Sütt,
Ruszkicza. 1930-ban megjelent , Kirándulóhelyeink kzettani érde-

kességei” c. közleményébl legyen szabad néhány sort idézni: „Ha
hazánk természeti szépségekkel bven megáldott vidékeit bejárjuk,

mindig valami különös gyönyörséget, lelki megnyugvást és él-

vezetet érzünk. Ez az érzés annál mélyebb, minél jobban ismerjük
az illet vidéket, A tájképi szépség élvezete sokkal öntudatosabb,
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ha a vidék felszíni kialakulásainak okaival tisztában vagyunk.”

E közleményekben az ország legkülönbözbb tájai felvonulnak, így:

a Pilis-, Budai-hegyek, a pécsi Tettye-forrás, a Blikk-hegység doli-

nái, a Torbágy-Sóskúti Nyakask, a Balaton-felvidék jellegzetes-

alakú bazalt hegyei, a szarvaski Várhegy kzsákokhoz hasonló

tliabáz telére, a Kékes piroxenandezit takarója, a Börzsönyi Nagy-
gallahegy ketts láva kúpja, a Csóványos derekában a várromra

emlékeztet andezit brecciái. így fejezi be : . . . „figyel szemmel

járva mindenütt akadhatunk olyan jelenségre, melynek alaposabb

megtekintése, megörökítése a rá vonatkozó magyarázat irodalmi

felkutatása hálás feladat. És minél többször tesszük ezt., annál több

kapcsolat fz majd az anyaföldhöz, melynek tudománya nem ke-

vésbbé vonzó az (élk világánál.” A mórágy vidéki gránitok pontos

ehémiai elemzése neki köszönhet. 14 alkatrészt határozott meg.
Az megállapítása,, hogy ott az ottani gránit igen bázisos, össze-

hasonlításai alapján tudjuk, hogy a bornholmi Knudsbakke i amid-
bl gránit és a plaueni szienit, illetve más beosztást véve alapul a

„normál gránitos” és a szienites magmák közé illeszthet. Ugyan-
itt egy melanokrát kiválást is megvizsgált, mely egy lamproszieni-
tes magma termékének tekintend. 1930-ban jelenik meg a Szandi'
hegy piroxénandezitjáról szóló tanulmánya. E dolgozatában már
kibontakozik teljes egészében kiváló kzetleíró készsége. A k-
zetet nem elszigetelten, hanem az elfordulás körülményeit is te-

kintetbevéve jellemzi, S ásványt és 14 alkatrészt határozott meg és

vizsgálatainak eredménye az a megállapítás, hogy a kzet augit
andezit, továbbá összehasonlítva a közeli kiömlésbeli kzetekkel
utal arra, hogy a Mátra eruptivumaihoz a leghasonlóbb. Kémiai
elemzése alapján a normáldioritos magma típushoz sorolja.

A Balaton egyik legkedvesebb vidéke volt, innen nem-
csak ásványtani, hanem -kzettani tárgyú dolgozata* is megjelent,
mely szinte magyarság szeretekére, hségére is világot vet. 1936-

ban a Szent-Györgyhegyrl írt ismeretterjeszt cikkét olvasva
szinte nem is hinnénk, hogy az, aki annyira a számok, a, pontosság
embere, olyan élénken elénk tudja idézni ennek a szép tájnak a

kialakulását. A szakember és az érdekld egyaránt élvezettel ol-

vassa a legújabb vizsgálatok eredményeinek alapján összeállított

közleményt. A dunántúli pannon tenger laza üledékeire szóródott

bazalttufa, erre ömlött az alkáli bazalt-láva. Látni tanít meg, tájat

megfigyelni, ugyanakkor azonban felhívja a figyelmet a kzet ap-

ró üregeiben meghúzódó szép ásványok: a zeolitok felismerésére.

Nem szklátókör specialista, hanem egyetemes mveltség és

emellett szívvel megáldott ember, jellemz rá e cikkének befejezé-

se is: „. . . A Szent-Györgyhegy oldalában a szllk szétszórt háza-
iban igaz magyar érzés emberek laknak. Szivükben a. hegy és

földjének szeretet él, arcukon a szol 1t érlel és mindent éltet
napsugár egészséges tüze ragyog, szemükben a messzirelátás mély-

sége és nyíltsága tükrözik. A Szent-Györgyhegy e vidék koronája.
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Ha egyszer bejártuk, nagyszerségéhez csodálatunk, lakóihoz sze-

retetünk örökre odafz . .

Különös, hogy legnagyobb kzettani munkája is kéziratban

maradt ránk. A Tolna megyei gránitok közel 300 helyét térképezte

és gyjtötte be s dolgozta fel olyan részletességgel, hogy az mint
értékes monográfia fogja gazdagítani irodalmunkat.

Gazdag tudományos munkásságának ez a számszer felsoro

lása még durva vonásokban sem rajzolja elénk az nemes egyéni-

ségét. Évente jelentek meg — mint láttuk — ásványtani- és kzet-
tani-tárgyú dolgozatai, melyek az id haladásának és az fejldé-

sének mérföldkövei. E munkák közös sajátsága, hogy teljesek. Nem
egy kis kiragadott részlet az, ami megragadta figyelmét, hanem
az alaktani sajátságok h leírásán kívül, a fizikai tulajdonságok,
a chemiai összetétel, az ásványtársulás, az elfordulási és keletke
zés körülményeire is mindenütt kitér, hogy ne elszigetelten ismer-
jük meg az illet ásványt, illetve kzetet, hanem úgy, ahogy a ter-

mészetben elfordul. Még van egy fontos jellemz bélyege az
munkáinak, az t. i., hogy minden adata, pontos, feltétlen megbízha-
tó. miután ez egyúttal minden munka értékének fokmérje is és

ebben elérte a legjobb fokot, azért vonul jóllehet alig volt alkal-

ma élni, dolgozni, mégis a hazai földtani kutatás legelsi közé.

Helyén való, ha tekintetbe vesszük, hogy milyen körülmé-
nyek között kezdte és végezte e szép és értékes munkát. Ismeretlen
név volt, akit csak a saját munkája pártfogolt és úgy küzdötte fel

magát az élre, hogy családjának megélhetését és becsületét növelje.

Dolgozott minden idben, ünnepeken, szünetek alkalmával, napsü-

téses vasárnapokon, mikor a polgár ember otthonában, társaság-

ban szórakozott, mért, elemzett, mikroszkopizált, olvasott; kés
éjjel, mikor más pihent virrasztóit és dolgozott . . . Emellett a

kedélye megmaradt a régi; mást a munka elcsigáz, fakul az arca,

sápadt lesz és elégedetlen, igazi cserkész volt, vidám és köteles-

ségét híven teljesít, mert nemcsak az értelmét, hanem a lelkét is

mvelte ás gondozta. Mélyen vallásos ember volt, aki azonban so

hasem vetett úgy keresztet!, hogy mást meglökött volna.

Az események változatos forgatagában figyelve az értékek

és az érvényesülés közötti összefüggést nem egyszer lehangoló ér-

zés foghat el. Kérdés vájjon ebben az esetben, ahol az értelem és a

lélek értékei oly szembetnk voltak, mi volt a helyzet? Tanuló ifjú

korában társai nemcsak elismerték, hanem szerették és egyhangúlag
választották meg vezetjükké. Az ifjúsági mozgalmakban elnök,

cserkésztiszt, cserkészftiszt, egyetemi hallgató korában a katholi-

kus fiskolai diákmozgalom vezetje, majd tiszteleti tagja. Az egye-

temen, mint évfolyamának legelsje, két helyrl is kapott tanárse-

gédi állás betöltésére felszólítást, mikor kitartott, elérte az ásvány-

és kzettani intézet tanársegédi állását, melyet legjobban szeretett

és mely egyéniségének is legjobban megfelelt. Az ösztöndíjas egye-

temi hallgatóik szövetségének létrehozásában igen nagy érdemei

vannak, a berlini csoport elnöke volt haláláig.
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Böckh Húgó felismerve kitn képzettségét és megbízhatósá-

gát a földtani felvételekbe is bekapcsolta és 1931-ben Tokaj Szerencs

környéki csoportba, osztotta be.

Nagy elfoglaltsága ellenére a Székesfvárosi Népmvelési

Bizottság munkásságában is részt vett; kirándulásokat vezetett Agg-

telekre, a Balaton mellé, a Budai hegyekbe, Visegrádi- és Börzsönyi

hegyekbe. Eladásokat tartott. Különösen örült, mikor a MÁV gép-

gyári munkásoknak adhatott el. ó u. i. a munkásokat szintén sze-

ret ember volt. Adni, segíteni, amitl általában idegenkedünk, az

egyik legszebb jellemvonása volt. Mikor 1935-ben megindult a

mozgalom, hogy közös ervel egy tehetséges, szerény tlünk távol-

lev vidékre való egyetemi hallgatót geológussá neveljünk,

önként vállalta annak a,z ásvány- és kzet meghatározásba való

bevezetését és anyagi helyzetének kis mértékben való javulásakor

jóllehet senki még célzást sem tett erre vonatkozólag, — felszó-

lítás nélkül anyagilag is támogatta ezt a törekvést.

Az említett sok életrészlet közül legyen szabad e helyen kitér-

nem a Földtani Társulat és személye közötti kapcsolatra is. A
Társulatnak 1921 óta volt tagja, 1924-tl kezdve 9 éven át másod-

titkára, 1931-tl kezdve elstitkára. Titkári mködését pontosság és

odaadás jellemzi. Mintegy 1G0 értekezést 2400 oldal terjedelemben

nézett át, javított oly alapossággal, hogy az szerkesztésében meg-

jelen Földtani Közlöny köteteit mindenkor a Társulat legjobb ki-

adványai közé fogják sorozni.

1932-ben titkári jelentésében így búcsúzott: ..... Rajtunk
múlik, hogy a magyar tudományos mozgalmak, hazánk kultúrájá-

nak eme drága virágai, melyeket seink jövbe vetett hite ültetett,

gondos keze nemzedékeken keresztül ápolt és nevelgetett a jelen

ostobaságának fagyában talán örökre el ne pusztuljanak. Erez-

zük át feladatunk jelentségét és sáfárkodásunk felelsségét, ment-
sük át a megpróbáltatás nehéz évein drága örökségünket a Társu-
latot is, az si magyar kultúra egyik gyöngyszemét.”

Titkári állásról leköszönve a Társulat választmányi tagja,

az 1935-i tisztújító közgylésen a legtöbb szavazatott kapott választ-

mányitagja lett; a Társulat önmagát tiszteli meg, mikor sírjára ko-

szorút helyezett el és az 1937. évi októberi választmányi ülésen el-

határozta, hogy sírelmékének felállítására gyjtést indít.

Az eddigiekben egyéniségének hatásait vettük számon, mi-

lyen volt magái Tekintetében bent volt az énje. Világos érte

lem sugárzott ki szemeibl és a tiszta lelkiismeret derje. Soha-
sem látszott másnak, mint amilyen volt, nem igért mást, mint
amit adhatott. A helyzetnek megfelelen igen vidám tudott lenni.

Fegyelmezett ember volt, akikkel kevésbbé rokonszenvezett azo-

kat sem ítélte el, udvarias és szolgálatkész volt azokhoz is.

Megbízások, ösztöndíjak, választások jóllehet a legteljesebb

mértékben megérdemelt elismerések voltak, mégis a. legnagyobb
ajándék, amit a Gondviseléstl kaphatott a boldog családi élet és

tanárának Mauritz Béla professzornak szeretete volt. Hsiesen
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küzdött, hogy édesanyját és kis családját eltarthassa, viszonzásul

azok szeretetét és háláját élvezhette.

Személyének egyik legértékesebb jellemvonása a rend. Nála
rendesebb ember aligha létezett, mint egy szépen kifejldött kris-

tály, olyan tökéletes volt. A rend lélvén minden munka megbízható-

ságának alapja, ezért állíthatjuk tudományos munkásságáról is azt,

hogy az a legjobbak közé tartozik.

Jellemének alapja a mély vallásosság; ezért nem csüggedt cl,

azért nem volt elbizakodott. 4 hónapon át húzódó fájdalmas beteg-

sége alatt tnt ki igazán a,z páratlan akaratereje és fegyelmezett-

sége. Hosszú élvtizedes múltra visszatekint orvosai szerint, hozzá

hasonló türelmes, fájdalmakat hsiesebben tr betegük nem volt.

Az élete Isten szolgálata volt, t akarta, elérni és ez 1937 július

S-án hajnalban bekövetkezett; elérte Öt.

Ezután felmerülhet a kérdés, hogy vájjon, hogy tekintsünk

az áldozatos-szép életéire? Emberi- földi értékeléssel mérlegelve

az élete a szomorú sorsok legszomorúbb esetei közé tartozik. A
legszebb életkorban, a legkitnbb értelmi és erkölcsi felkészült-

ség birtokában, a legszebb múlták és feladatok végzése közben,

meghitt családikörbl távozott el, anélkül, hogy elérte volna a

küls érvényesülésnek olyan állomáshelyét, melyet mások t távol

-

•ól sem megközelít érdemek alapján elértek már. Az életének

megértéséhez azonban nem jutunk el az anyagias gondolkodás ré-

vén, az élete abszolút erkölcsi szempontból tekintve sikerült, bol

dog élet volt. Az évek számának növekedése, az anyagi javak gyara-

podása. egyáltalában nem számít az élet igazi értékelésénél, hiszen

ekkor a magos kort elérk, a gazdagok mind boldogok kellene, hogy
legyenek. A halál percében minden élet rövid, tn pillanat, min-
den vagyon semmiség; az számít jó volt-e aki távozik, sikerült-e a
szeretetet terjesztenie és részesült-e benne. Ó, aki mindent mega-
dott, amit egy ember megadhat embertársainak és az Életurának
megkapta szintén, ami az életben a legnagyobb ajándék: a teljes, a

jó munka békéis öntudatát, a boldog családi életet, feleségének ra-

gaszkodását, kis gyermekeinek mosolygó szeretetét, tanárának be-

csülését és a jót akaró embereknek, barátainak, tanítványainak és

ismerseinek szinte elismerését. Az eltávozása neki gyzelem
volt, mert a jót juttatta érvényre tetteiben és gondolataiban. Akiket
elhagyott azoknak veszteség, fájdalom és bánat az elmúlása.

#

Halála mély szomorúságot, megdöbbenés; és általános rész-

vétel keltett: néhány példát a sok közül kiragadunk. A Rajna men-
térl. Bohn-ból az ottani egyetem ásvány- és kzettan tanára Tv.

(jhuboda többek között ezt írja: „. . . nem tudtuk elhinni . . le-

velének minden sóim szinte szeretetrl és tiszteletrl tanúsko-

dik. G. Menzer a berlini egyetem ásvány- és kzettani intézet ad-

junktusa levelének egyik részlete: amióta betegségérl érte-

sültünk, gondolatban naponta felkerestük . . . igen sokra értékel-

tem.” Egy másik berlini munkatársa, egyetemi tanársegéd, kivel
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ösztöndíjas éve alatt megismerkedett, így jellemzi: . Róbert a

legtapintatosabb és legnemesebb emberek egyike, akiket valaha is-

mertem. Nyíltszív és igaz ember volt, aki mindenütt, ahol megis-

merték a legnagyobb tiszteletet és szeretetet érdemelte ki . . . azt

hiszem, hazája a legderekabb fiainak egyiket vesztette el benne.”

A nagy nevek mellett álljon még itt két Hegyaije környéké-

rl való kérges kez munkás, — akikkel évekkel ezeltt geológiai

felvételen volt — magyar testvér mélyen látó ítélete. Az egyik so-

rai közt ezt olvassuk: „. . . igazán páratlan szorgalma, rendes em-

ber volt .
.” a másik így búcsúzik tle: mintha most is

('lttem .olna, csak a jó Isten sok olyan jó embert adna a nép kö-

zé, mint volt; mert nagyon pontos volt mindenben és ha kérde-

zett tle valaki, hogy ez mi és az mi és ez, hogy képzdött, -- nem
restelte a szót — örömest megmagyarázott mindent.”

Elment; vége van a mosolynak és a kemény kitartó munká
nak, mely annyira jellemezte. Vége van a világos eladásainak,
mellyel a legbonyolultabb kérdések megismerésére oly könnyen rá-

vezetett, finom tapintatos tanácsait sem halljuk többé; elárvult

a kis családja, barátai, tanítványai Szegényebb lett a Társulat
egy gazdag tudású taggal, a nemes egyszerséget kedvel egyénisé-

ge az emlékek köd képei közé vonul. Ez az érzés azonban gyarló
emberi, melyre az Ö egyénisége a legszebb cáfolat. Az életben csak
az múlik el, ami nem érték: a füst, a szó, ahol nincs fedezet, a jó

ellen tör hibák; a megvalósított erények, a megbízható munka az

nincs alávetve a mu landóteágnak. Mint, ahogy a földet felépít
anyagok közül is csak az sodródik, csak az kallódik el. ami nem
érték; a por, a szemét; de ami szép, mint amilyen egy-egy ásvány,
kzet, az legfeljebb változik, egyik alakból a másikba megy át, de
nem enyészik el. Ha a holt anyag megmarad, mennyivel inkább
várható ez a szellem foglalatától: a. lélektl. Egy lélektl, ki élet-

rendjében, mint a csillagok olyan pontos volt, munkáiban, mint a

legszilárdabb gránit, vagy bazalt olyan megbízható.
A mai sötét életben fehér fénysugár volt, de nem közönséges

fehér fény, mely pillanatrl-pillanatra változtatja rezgés irányait,

kápráztat, hanem egy síkba rendezett, sarkított (poláros) fény, ki

az Eg és föld kötelességeinek mezejében végzett mindent a bölcs-
tl a sírig. Fény volt, mely nemcsak világított, hanem egy érz
szív melegét sugározta ki e hideg világba közénk. Az szavaival

zárva, melyeket végzetes betegsége eltti napon mondott az Aqui-
nói Tamás Egyesületben tartott eladásában: „. . . a makro- és

mikrókozmos ugyanahoz a zárókhöz érkezik: a fényhez. A lélek

a maga fizikán belüli világában is ösztönszer lég rátalál minden
lét forrására és zárókövére, a mindentudás, a mindent bírás örökké-

való Fényére. Es amint törekszik, nyúlik éls suhan e fény felé, ér-

telmet nyer eltte a pályán kering sok parány és óriás, megoldódik
minden mozgás, forgás és sugárzás, a Világmindenség árnyéka, az

ember, a Homo sapiens, leborul a Világmindenség Fénye, a Minden-
ható Isten eltt és feltör leikébl a nagyszombati élnek, alleluja. . ,
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Domine, Tu solus sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus altis-

simus . . így mondta, azóta elérte az Urat; mint a fény a célját;

az Urat, Aki egyedül szent. Aki egyedül tökéletes és teremt. Mun-
kás élete példa, szép emléke vigasz nekünk,

* # *

R- Re i eh ért wurde im Jahre 1901 in Budapest geboren,
vollendete ebenda seine Studien mit bestem Erfolg. Vöm 1. II.

1924. war er als Assistent, vöm Jahre 1930. an il. X.) als Adjunkt
am Mineralogisch-Petrographischen Institüt dér Universitát in Bu-
dapest tatig und hábilitierte dortselbst als PrivGitdozent im Jahre
1935. Im 1930/31 ergiinzte er seine Studien in Berlin bei Professor
A. Johnsen.

Seine Fachtátigkeit umfasste das Bébiét dér Mineralogie und
Petrographie. Seine besten mineralogischen Untersuchungen befas-

sen sich mit dem Laumontit von Nadap (Kom. Fejér), dem Spha-
lerit von Sajóháza und Rozsnyó, dem Aragonit vöm Badacsony -

berg, ferner untersuehte er den Márkáéit vöm Csinger-Tal (Ba-

kony Gebirge), Angit, Hornblende, Gránát, Labradorit und By-
toAvnit aus dem Börzsöny-Gebirge. Eine ausserordentlich wertvolle

Arbeit ist sein hinterlassenes Manuskript iiber die Struktur des

Xatriumnitrats. R. Re i éhért stellte (mit A. Koch und T. Zel-
ler) einen vorzüglichen Führer zr Mineralbestimmung zusam-
men. Er legte durch genaue ehemische und mikroskopische Unter-

suchungen die Eigenschaften dér Basalte aus dér Umgebung von
Salgótarján, des Augit-Andesits vöm Szandaberg (Cserhát-Gebirge,

Kom. Nógrádi und dér Gránité vöm Baranyaer Massiv (Süd-Öst-

lich vöm Mecsek-Gebirge) klar. Seine Vortráge Avarén AvertAToll und
leicht verstandlich. Nebenbei fand er Gelegenheit dazu um eine

wertvolle popularAvissenschaftliche Tatigkeit zu entfalten (Vortrá-

ge, Artikel, Ausflüge).

Als er am 8. VII. 1937. starb, verloren Avir einen unserer Bes-

ten. Sein Andenken aber lebt fórt, weit iiber das Grab hinaus!
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Reichert Róbert emlékezete 29

4. A mórágyvidéki gránitok. Pöldt. Közi. 1929. LIX. p. 35—42. — Über

die Gránité bei Mórágy Zentralblatt f. Min. 1930. Abt. A. No. 4.

5. A Szandahegy piroxénandezitja. Földt. Közi. LX. 1930. p. 76—81. -

Über einen Piroxenandesit vöm Cserhát Gebirge. (Ungarn). Mi-

neralogisehe und Petrographische Mitteil. Bd. 41. H. 3, 4.

C. A Gömör megyei Sajóháza és Rozsnyó szíaleritja. Mát. és Terme
szettud. Ért. L. p. 660—668. — Über den Sphalerit von Sajóháza

und Rozsnyó (Kom. Gömör, Ungarn). Zentralblatt í. Min. 1932.

Abt. A. p. 426—432.

7. A badacsonyi Aragonit. Földt. Közi. LXlt. 1932. p. 195. — Ein neu-
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NÉHÁNY ÁSVÁNY GYÖNGYÖSÖKOSZTBÓL.
Irta: Dr. Sztrókay Kálmán.*

ETNIGE MINEKALIÉN VON GYCiNGYÖSOROSZI. (M ÁTLA-
GÉ BiliGE, ENGARN.)
Von: K. v. Sztrók\ay.**

Az 1937 év nyarán a gyöngyösoroszi-i ércelfordulást meglá-

togatva, e lelhelyrl néhány, eddig ismeretlen ásványt gyjtöt-
tünk. A Péter Pál-akna hányáján fordult el: a fluorit, dolomit,

kvarc, ametiszt és pirít; a Vörös-k táró górcán pedig kristályos

baritot sikerült találnunk.

Ezzel a szerény elfordulással Csonkamagyarország csekély

ásványlelhelyeinek száma újból gyarapodott és megvan a remény
arra, hogy ha, a területen nagyobb arányú ércfejtés indul meg, a

hidrotermális-szulfidos érctelepek gazdag kisér-ásványai közül még
több és szebb példányok is gyjthetk lesznek.

(Kin. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-kzet -

tani Intézetébl. 1937.)
* # #

Das Erzvorkommen von Gyöngyösoroszi isi ein sulfidische

hydrothermale Erzlagerstatte im mittelmiozanen Piroxan-Andesit

(7.). Die galenit- und sphalerithaltigen Erze Iliiden einc Serie von
para,llel-laufenden vertikalen Gangén. Ihre Entstehung wurde ei-

nerseits durch die nach dér Erstarrung des Andesits entstandenen

Spa-lten, andererseits durch tektonische Vorgánge ermöglicht.

lm Sommer des Jahres 1937 besuchte ich mit meinem Kolle-

gen, Herrn G. P a n tó dieses Erzvorkommnis. Da dér Abban jetzt

teilweise eingestellt ist, konnte ich nur den unteren, sogenannten
Kari- oder Joseph-Stollen bel'ahren, wo ich zwecks einer spáteren

chalkographischen Untersuchung Erzproben saram el te. Bei dicsér

Gelegenheit habén wir auch die Habién besucht. Die liier vorkom-
menden — von Gyöngyösoroszi noch unbekannten —

- Mineralien
beschreibe ich im folgenden.

Fluorit.

Auf dér Halde des Peter-Paul-Stollens fand sich ein schöner

Fluorit-Kristall, dér im Hohlraum eines kieseligen Ganggesteines
vorkam. Dér Kristall ist ein Wiirfel mit 1

/2 cm lángén Kantén. An
diesem einfachen Kristall sind keine anderén Formen vorhanden.

Er ist wasserklar und farblos. An dér Oberflache sind Spuren un-

ebenen Wachstums zu erkennen. Dér Kristall wurde in seinem

Wachsen durch einige fremde Kristallchen gehindert, wodurch so

wohl an den Kantén w i e auch an den Flachen Vertiefungen zu se-

ben sind.

Dolomit.

Am Grund desselben Hohlraumes, worin auch dér Fluorit-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1938. Tlí. 2-i szakülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft am

2. III. 1938.
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Kristall erkannt, wurde, fand síeli auch ein gelblieh braunes Agg-

regat mit Perlmuttergla,nz, welches aus kleinen Dolomit-Kristal-

len besteht. Die einzelnen Kristalle messen 0,2—0,3 mm und sind

einfache Rhomboéder; sie besitzen entweder stark gebogene Fla-

chen oder eine typiseb sattelíorm ige Ausbildung. Die Fliichen sind

kömig, uneben. Einige verstreute Dolomit-Kristalle kommen auch

an den Fláchen des Fluorits vor, wodurch eben die oben erwiihn-

len Wachstum-Störungen verursacht wurden.

Quarz.

An dér Wand des Hohlraumes, dér die oben erwahnten Kris-

1 allé von Dolomit und Fluorit enthált, bildete sich eine Kruste von

1‘risch erhaltenen, aufgewayhsenen Quarz-Kristallen. Die Kristalle

sind wasserklar, unversehrt, 2-3 mm gross, stehen dicht neben einan

dér und rechtwinklig anf die Wand des Hohlraumes. Dieselben

bestehen aus dér Kombination von drei Formen: vöm hexagona

len Prisma (1 OT 0), + R <1 011), und — R (01 1 1). Die Prismen-

Fláchen sind in dér horizontúién Richtung gestreil't, die Rhombo
ederflachen dagegen spiegelglatt.

Amethyst.

Die Wánde dér kieseligen Ganggesteinc werden stellenweise

mit violettem Amethyst, weleher die kleineren Spalten manchmal
vollkommen ausfüllt, inkrustiert. leli konnte zwei Stíicke untersu-

c-hen. Den einen fand ich als Spaltausfüllung ebenfalls auf dér

Halde des Peter-Paul-Stollens. Die Kristalle stehen dicht beisam-

men in zwei Generationen übereinander, sie bilden sozusagen zwei

Schichten. Die untere Schicht, die unmittelbar an dér Wand dér

Spalte sitzt, ist dunkel-violett, die obere lieller. Wir fiúdén auf

einigen Stel len halbwegs ausgebildete, aufgewachsene Kristalle.

Das andere Vorkommen ist ein alterer Fund, von meinem
Kollegen, Dr. ,T. Kerekes gesammelt und zr Untersuchung
iiberreicht. Es besteht aus einer hell violetten, friseh erhaltenen

v asserklaren Kristallgruppe und bildete sich wahrscheinlich an dér

Wand dér Hohlraume des Ganggesteins. Die beobachtétén Formen
sind: (10 1 0) hexagonales Pisma; (1 0 1 1)+ Rhomboeder und (0111)
Rhomboeder. Letzteres kommt nur untergeordnet vor. Die Fliichen
dér Prismen sind etwas faserig, die Fliichen dér Rhomboeder glatt,

glanzend.

Pyrit.

Kristallisierter Pyrit kommt vielfach auf den Halden vor.

Dér Habitus dér Kristalle ist zweierlei: einerseits glatte, gliinzen-

de Hexaeder mit 1—2 mm lángén Kantén, andererseits Pentagon-
dodekaeder (2 1 0) oder Kombinationen des Pentagondodekaeders
mit dem Hexaeder. Letztere sind etwas grösser, mit faserigen Flii-

chen, die Kantén und Ecken abgerundet.

Baryt.

Dér Baryt ist ein wichtiges Begleitmineral dér hydrotherma-
len Faragene.se. Dei’sellx 1 kam am Beginn des Weges. weleher vöm
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Dorfe zu den Aufsehlüssen führt, in einem kleinercn Aufschluss,

auf dér Halde des sogenannten Vörcsk-Stollens vor. Wir finden

die mehrere cm lángén, ta feligen Kristalle in cinem löcherigen, po-

rosén, mit Erz bestreuten Ganggestein. Die Kiistalle sind weiss-

durchscheinend; die Spaltspuren sind leicht zn beobaehten. Die

Kombinationen bestehen nnr aus zwei Formen, dér vorherrschend

ausge’bi Ideien Basis (0 0 1), und dem Prisma (110). Die Kristalle

sind stellenweise schwefelgelb-ockergelb, mit einer staubartigen

Kruste bedeckt, welche dér chmischen Analyse naeh aus Eisenhyd-

roxyd bestebt.

Auf Grund dér Literatur des Erzvorkommens von Gyöngyös-
oroszi (2., 3.) wissen wir, dass dér Erzabbau hier mit wiederholten

Unterbrechungen seit 1855 im Gangé ist. Neuerdings gewann das

Erzvorkommen wieder an Bedeutung und werden die aufgelasse-

nen Grubenbaue wieder eröffnet um durch neue Aufschlüsse. die

Qualitát und Quantitát des Érzés und die Rentabilitat dér Produk-
tion festzustellen. Obwohl dieses Erzvorkommen bereits seit 80

dahren bekannt ist, wurden von den hier vorkommenden Erzen

in dér Literatur nnr die bergmánnisch gewonnenen und zwar:

Galenit, Sphalerit, Chalkopyrit, Tetraedrit erwáhnt. Es ist höchst

wahrscheinlich, dass — falls dér Abban in diesem Gebiete in grös-

serem Masse betrieben wird — viel schönere Kristalle gesammelt
werden können und dass mán von den reichen Begleitmineralien

dér bydrothermalen-sulfidischen Pb—Zn—Ag Erzlagern noeh meh-
rere finden wird.

(Aus dem Mineralogisch-Petrographischen Institut dér Kö
nigl. Ung. Peter Pázmány Universitat in Budapest. 1937.)
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A PLEISZTOCÉN LÖSZ A KÁRPÁTOK MEDENCÉJÉBEN.
Irta: Dr. Bulla Béla*

DÉR PLEISTOZÁNE LöSS LM KARPATHENBECKEN.
Von Dr. B. Bulla:’*

Die zeitliche und raumliche Parallelisierung dér Terrassen-

und Lössbildung Inetet auch noch eine andere Schwierigkeit. Die

Forschungen iiber dieses Problem sind auch im Auslande noch

nur im Anfangsstadium; in Betreff dér vaterlandiscben Verhalt-

nisse, kann ich auf Grund meiner Forschungen Folgendes sagen:

Rein auf Grund dér Plateaulösse war die Gliederung des un-

garischen Pleistozans nur auf Basis dér Stratigraphie zu erledigen,

und tadellose Ergebnisse hat diese Zeitgliederung his jetzt nur für

das obere Pleistozán geliefert. Wir mussten eine solche Terrassenge-

gend oder Gegenden suchen, wo die gesammten pleistozanen Lösse

und Flussterrassen zugleich vorkommen, um das Problem zu lösen,

wie die die Akkumula,tionszeit hedeutenden glazialen Lösse und
Terrassenschotterni veaus und die die Denudations- und gesteigerten

Erosionsperioden hedeutenden, interglazialen rot-hraunen Lehmbán-
der u. Flussterrassen einander raumlich und zeitlich anzureihen wa-
ren. Leider faiul sich, dass ein solches Gehiet im Ungarischen Bele-

ken vielleicht nur zufíillig gefunden v/erden kann. Wo die Lösse
allé vorhanden sind (siidöstliehes Transdanuhien, siidliches Alföld)

dórt fiadén sich siimtliche pleistoziinen Terrassen nicht (55.), wo
a hév die pleistozanen Terrassen in ungesitörter Entwicklung da
sind, dórt fehlen einzelne Lösshiindel. Dér Löss in dér Klemen Un
garischen Ehene eignet sich zu solchen Untersuchungen nicht,

auch die Terrassen sind hier gestört. Es giht nur eine einzig
Flussterrasse von ununterhrochener Bildung im ganzen Ungari-
schen Becken, die wáhrend dér letzten Eiszeit aufgeschotterte
„Stádte-’ (városi) Terras.se. Es hat sich alsó gezeigt, dass unsere
riefebeneu sich zr Ijösung des Prohlems dér raumlicheu und zeit-

lichen Parallelisierung dér Terrassen- und Lössbildung nicht eig-
nen. Ein günstigeres Resultat ist von den Talern unserer hoch-
lándischen F 1 üsse und im Donáti tál e des Donauwinkelgebirges za
erwarten. Die Forschungen werden hedauerlich auch durch den
Mangel an guten Aufschliisscn in d lesen dichtbewohnten, intensiv
hehauten Gegenden erschwert.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. IV. 7-i szakülé-
sén.

: Vorgetragon in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft
ain 7. IV. 1937.
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Lie Forschungen aber ergaben ausser diesen negativen Feststel-

iungen auch positive Ergebnisse. Wie schon erwahnt, fond es sich,

(láss unsere jun gpleistozane, wahrend dér letzten Eiszeit aufgeschot-
terte Terrasse, die „Stadte”-Terrasse, itn ga\nzen Ungarischen Bök-
ken int Donautale verfolgt werden kgnn. Dicsér Untstand tveist dar
auf hin, dass die Aufschotterung wahrend dér letzten Eiszeit un
gestört vor sich ging, folgendennassen auch darauf hin, <ktss tele-

fon i^che Bewegungen (Senkung) unser Alföld seit dér letzten Eis-

zeit erheblich nicht gestört habén. Fin zweites wiehtiges Ergebnis
knüpft sich an das vorige. Es konnte festgestellt -werden, dass dic-

se „Stadte”-Terrasse nicht nur int Donautale, sondern, sozusagen

ohne Ausnahme, auch in Tlem anderer Fiüsse von Löss und zwar
sowohl vont typischen, (ds auch der sogen\annten durch ndssten

Löss bedeckt isi. Leli selbst habé im Alföldéi1 Donauabscbnitt auf

dér „Stadte”-Terra,sse typischen, wie durchnássten Löss beschrie-

n

Fig. 6. ábra. Lösszel borított városi terrasz Dunabogdány mellett. —
Mit typiscliem Löss bedeckte „Stádte”-Terrasse bei Dunabogdány

( Phot. K é z.)

ben, doch ist die „Stadte”-Terrasse dér Donau auch in ihrem Durch-
bruch von Visegrád von Löss bedeckt. Lössbedeckt ist auch die

„Stadte”-Terrasse dér Eipel bei Szob. Von lössbedeckten

„Stádte”-Terrassen im westlichen Teile dér Kleinen Unga-
rischen Tiefebene bericlitet Kéz (54.). Auch nach Noszky (83)

ist Löss auf dér „Stadte” -Terrasse dér Eipel und dér FI üsse des

Mátragebietes (Tarján- Bach). Lant Se h r éter (84 .) findet sich

Löss auch auf dér „Stádte”-Terrasse des Sajó. Dasselbe schreibt

Láng von dér „Stadte”-Terrasse des Sajó weiter oben (80.). Di'‘

Aufschotterung dér „Stadte”-Terrasse unserer Flüsse erfolgte in
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<ler letzten Eiszeit, das Einschneiden dér Elüsse, die Ausbildung

dér „Stadte"-Terrasse ist in die Erosionsperiode zu verlegen, die

die Grenze zwischen dér fi ni- und posiglazialen Kiefern-fíirkenzeit

und dér posiglazialen warmen (Haselnuss-Eiche ) Steppenzeit be -

zeichnet. Da dicse Terrasse stellenweise von cinéi’ 3—9 m dicken

Lössschicht bedeckt isi {Mohács T ni, Nagymaros 9 m, Eipel bei

Szob 5— fi m.), so ist daraus zu folgern, dass die Zeit dér glazialen

I.össbildung mit dér dér Aufschotterung zusammenfállt. Die Löss -

(lecke unserer „Stadle”-Terrassen beweist, dass die allzu allgemeine

Veststellung vieler auslandischer Autore: jede pleistozüne Terrasse

sei durch cinen, urn eine Eiszeit jüngeren Löss bedeckt, unhaltbar

und unbegründet ist. In diesem Zusammenhange miissen wir er-

wahnen, dass auch die Voraussetzu n g, die ebenfalls wáhrend dér

letzten Eiszeit aufgesehotterte „Niedere Terrasse” des Alpenvorlan-

des sei ohne Löss, irrig ist. Die Teilnehmer ara vorjahrigen (1936)

INQUA-Kongress sálién, dass Löss auch au dér „.Niederen Terras-

se” sein könne. Zwar nemit G ö t z i n g e r (85.) diesen an dér „Nie-

deren Terrasse” befindlichen Löss nur „versclnvemmten”, durch-

F
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A

l ig. 7. ábra. A lajvéri „fiatalabb" lösszel borított városi terrasz szel-

vénye. — Diagramm dér mit „jiingerem” Löss bedeckten ,,Stadte”-Ter-

.

rasse bei La.ivér. A = Sand und Schotter des Schuttkegels im Niveau
dér „Stadte”-Terrasse. B — Durchnásster (Wl ) Löss. C = Wj — Wji
interstadialer, rötlich-brauner Lehm. D = Löss (Wiirm 11). E = \Y;i—

W„i interstadialer rot-brauner Lehm. F = Löss (Wiirm III).

nassten TjÖss, docdi Fenek selbst erklarte síeli auch dahin, seiner
Meinung nach könne typischer Löss auf dicsér Terrasse voi'handen
sein. Dies alles bedeutet nur soviel, dass die Aufschotterung des
Terrassenniveaus in dér letzten Eiszeit und dia Bildung des „jün-
geren” Lösses gleichzeitig zustandegekoramen sind, richtiger, dass
beide Prozesse einige Zeit nebeneinander stattgefunden habén. Die
Lössbildung dauerte indessen auch n\ach dér Aufschotterung fórt,
Ijís i n die „Schlussvereisung", die finiglaziale Zeit, die f. Ungarns Ge-
biet kühle, mit etivjas nasserem Kiima charakterisierte und floris-

tisch nach gewiesene Kiefern-Birkenzeit hiúéin, da unsere FI üsse
sich bereits in die letztglazialen Túlsóidén ci nzuschneiden began -

nen, sonst könnte kein, stellenweise fí—9 m dicker, oft typischer
Löss die Oberfldche dér „Stadte”-Terrasse bedecken.
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])er Löss kaim auf dér „Stadte”-Terrasse lypisch. durehnásst
sein und er kaim aueh fehlen. Ein typischer Löss konnte sieh auf
dér „Stádte”-Terrasse bilden. wenn dér herabgefallene Staub auf
liöhere und geschütztere Teile des eiszeitliclien Innndafionsgebietes
dér Elüsse gelangte, oder, wenn die klimatischen Vorbedingungen
dér Lössbildnng aueh wahrend des Riickganges dér Eisdeeke noeli

einige Zeit gegeben ivarén (ein Gebiet mit stark kontinentalem
Steppenklima aueh wahrend des Riickganges dér Eisdeeke). Durch-
nassten Löss können wir auf dér „Stadte-”(oder „Niederen”) Tér-

rácsé dann finden, wenn die Lössbildnng nur auf das Maximum dér

Eiszeit (kleinere Kontinentalitát, westliehere Lage des Gebietes)

fi el, oder, wenn dér Staub auf einzelne, nur periodisch wasserbe-

deekte Stellen des Schotterfeldes im Übersehwemmungsgebiet nie-

dersank. Führten die eiszeitliehen Überschwemmungen den herab-

fallenden Staub standig fórt, so blieb die „Stádte”-Terrasse ölnie

Löss. Für diesen letzteren und den vorletzten Fali finden wir be-

sonders viele Beispiele in den auslandischen periglazialen Gebieten.

eben dieserhalben entstand die irrige Verallgemeinerung. Aber
aueh fiir den ersten Fali finden sieh sowohl bei und, als aueh im
Auslande viele Beispiele. Eine typische, durch zwei rot-braune

Lehmzonen geteilte, dicke Lössdecke Heg t auf dér „Stadte”-Terras-

se dér Donau neben Nagymaros, auf dér „Stadte”-Terrasse des

naeli dér Generalkarte Wildgraben genannten Baches in Komitat
Tolna neben Laj vér; ein typischer Löss, doch ohne Lehmstreifen
findet sieh auf dér „Stadte”-Terrasse dér Eipel oberhalb Szob; ein

oben typischer, durch eine einzige rote Lehmzone geteilter, am
Grunde durchnásster Löss liegt auf dér „Stadte-Terrasse dér Donau
bei Mohács und im Sárköz (55.).

Wichtig sind die von zwei rotbraunen Lehmzonen geteilten

Lösseauf den „Stádte”-Terrassen von Nagymaros und Laj vér (48,55).

Mit Rüeksicht auf die bis jetzt geschilderten Unistande, wie die

Terrassenbildung und Lössbildnng einander ráumlich und zeitlich

anzureihen sind. erweisen sieh diese Lösse mit dem ebenfalls durch

zwei rotbraune Lehmzonen geteilten „jiingeren Löss” des oberen

Teiles im Pakser Aufschluss, den wir mit den drei Vorrückungs-

phasen dér letzten Eiszeit identi l'iziert habén, wahrscheinlich fiir

identisch, weil sie aueh stratigraphisch übereinstiimuen. Mit ihnen

stimmen die auf die .,Stadte”-Terrasse gelagerten und bereits be-

handelten, durch eine einzige rote Lehmzone geteilten, zuin Teil ty-

pischen, oder ungeteilten und durchnássten Lösse ii béréin. Nur dér

Unterschied ihrer Entstehung ist auf die schon erwahnten abwei-

chenden Bildungsverhaltnisse zurückzufillíren.

Wichtig ist das Endergebnis, dass die beziiglich dér raumli-

eben und zeitlichen Parallelisierung dér Löss- und Terrassenbil-

dung angestellten Forsehungen aueh im Ugarischen Becken nach-

weiseu, dass unsere Lösse sieh in „áltere” und „.jüngere Lösse glie

dem und, dass es richtig war unsere „jiingeren” Lösse mit den 3
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Vorrückungsphasen dér letzten Eiszeit, die die drei Lössbündel
Irennenden zwei rotbraunen Lehmstreifen aber mit den zwei inter-

stadialen Zeiten dér letzten Eiszeit zu identifizieren. Endlich wic-
sen diese Fotfschungen aueh nach, dass die Lössbildung im Ungzi
rischen Becken auch wakrend dér, im Auslande finiglazial, bei

mis K iefern-Berken-Zeit gencmnten Periode im Gangé ivar, <la die
Grundbedingung seiner Bildung, das kalt-e- trockene \Steppenklima,
lant Zeugnis dér terrassen- und lössmorphologischen Untersuchun-
gen und auch ngch flórisi ischen Forschungen gegeben mar; des-

ha,lb sind die „.iiingercn” Lösse de's Ungarischen Beckens derart
massig und dick. Oh die Klimaschwankungen dér finiglazialen

Zeiten (die in den Alpen mit stadialen Veranderungen gekennzeich-

neten Zeiten) in nnseren Lössen nachgewiesen werden könnten, ist

eine Frage, die noch ihrer Lösung harrt.
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Mohács. A. B. C. D. E. = Die Tón-, Schlamm- und Sandschxchte dér
1 errasse. F -- - Durchnásstér, sandiger Löss. G = Interstadialer, rot-
brauner Lehm. H - Typischer Löss.

Mit dér finiglazialen, dér Kiefern-Birkenzeit (Schlussverei-
sung) schliesst im Ungarischen Becken die Lössbildung ab. Wah-
rend dér Zeit dér postglazialen klimatisehen Steppe (Haselnuss-Ei-
( henzeit) führen und treiben die westlichen und nordwestlichen Win-
de Flugsand durch die warmen Steppeli des ITngarischen Beckens.
Dieser Zeit entstammeu die Flugsandgebiete dér Kleinen Ungari-
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seben Tiefebene, (les Vértesalja, (les Donau-Theiss Zwischenstrom-
landes, des iXyírség, des Deliblát und gewiss noeh viele unserer klei-

neren Flugsandflaclien. Dieser Flugsand lief überall anf die bereits

fertige und aueh teilweise schon stark denudierte Lössdecke hinauf.

ist alsó unbedingt jünger als dér Löss. Wir besitzen aber auch an-

dere Beweise, dass das Fngarische Beeken weder altholozanen,

noeh rezenten Löss aufweist: 1. die NW—SO gerichteten Windfur-
chén dér siidosttransda.nubisehen Lösstafel und des Flugsand gebie-

lesdes Donau-Theiss-Zwisehenstromlandes sind überall in die bereits

fertige Lössoberflache eingeschnitten. Die abtragende Wirkung
des Nordwestwindes muss alsó jünger, als die Lössbildung sein. 2.

Die holozanen Terrassen unserer Fliisse aus dér postglazialen Bu-
chenzeit sind samtlich lössfrei. 3. Fin Staubfali ging immer vor

sieh, findet auch heute noeh statt, doch die Stau'odeeke dér altholo-

zanen Uferdiinen im Alföld und die einige dm-dicken, subaérischen

Sedimente im siidlichen Alföld weisen nicht die geringste Lössstruk-

tur, oder Lössdiagenese auf. 4. Die oft erwahnte Oberfláchnverleh-

mung unserer Lösse beweist auch, dass im Ungarischen Becken
keine rezente Lössbildung vor sieh geht und, dass unsere pleisto-

zanen Lösse heute sogar im Zerfall sind.

Das Problem dér Zeitgliederung unserer „filteren" Lösse im
Ungarischen Beeken ist nach dem heutigen Standé dér terrassen-

und lössmorphologisehcn Forschungen noeh eine offene Frage. Die
weiteren Untersuehungen müssen die Tatsache berücksichtig'en, dass

Lössbildung und Talaufschotterung auch zugleleh vor sieh gehen,

doeh auch in verschieclenen Zeiten stattfinden körmén. Bei Stádi-

um dér filteren pleistozanen Terrassen kann oft beobachtet werden,
dass dér Löss sieh ab und zu auf unverwitter ten, guterhaltenen
Kies und Schotter, manchmal aber auf altén, verwitterten Schotter
und Kies lágert. Dér erstere Fali beweist die Gleichzeitigkeit dér
Lössbildung und dér Aufsehotterung, im zweiten Fali aber konnte
sieh dér herabgefallene Staub nicht auf das Schotterfeld lagern ohne
nieht von den Überschwemmungen und Hochwássern weggeführt
zu werden. Da fiel dann dér Staub auf ein bereits zr Terrasse
gewordenes Schotterfeld, auf dem, eine interglaziale Zeit sehon

überstandenen, alsó verwitterten Flusssehotter und dér Staub wur-
de liier zu Löss. Demnacli dürfen wir nicht verallgemeinern; je-

der Löss und unter ihm dér Schotter dér Terrasse ist gründlich

zu untersuchen, wollen wir ein richtiges L rteil bezüglich dér Löss-

chronologie fallen.

Bezüglich dér pleistoziinen und postpleistozanen Oberflachen-

bildung des Alföld fiiessen ungemein wichtige und notwendige
geomorphologische Schlüsse aus all unserem bis jetzt Gesagten
und Festgestellten iiber Ursprung, Bildung, Lagerung und Altér

dér Lösse im Ungarischen Becken, iiber Luv- und Leelösse, die

glaziale Solifluktion, die Zeitgliederung des Lösses, die raumliche
und zeitliche Aneinanderreihung dér Löss- und Terrassenbildung.
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Wenn die bisherig'en Forschungsergebnisse, dérén Richtigkeit

die gleielie Résül taté samtlieher Wissenschaften, die sich mit deni

Pleistozan befassen, erweisen. dass die mit Akkumulation gekenn-
zeichneten Ei'szeiten und die mit gesteigerter Erosion charakteri-

sierbaren interglazialen und inte rstadialen Zeiten und die postgla-

zialen Zeiten die Oberflache des Landes mit solch wesentlich neuen
Elementen bereichert habén, vie dér eiszeitliche Löss und Lehm, die

Aufsehotterung dér Fiüsse, die Terrassenbildung, alsó die Entste-

hung neuer Oberflachenbildungen und dieses stets wechselnde Ober-

flachenbikl dureh neue und sehr bezeichnende Züge, durch die alt-

holoziinen Flugsandflachen, durch die holozanen Flussterrassen und
durch die auch, heute sich bildenden alluvialen Talebenen ergánzt

wurde, erscheint es dann biliig und notwendig unsere bisherige

Theorie iiber die Ausbildung unseres Alföld einer Revision zu un-

terziehen und dann cin neueres, erganzendes und die alté Arbeits-

liypothese berich ligendes Bibi zu eníwerfen.

Die frühere morphölogische Forschung musste, da Dngarns
Gebiet geomorphologisch nicht untersucht war, notgedrungen vie-

le Arbeitshypothese in Anspruch nehmen. Di(>se Arbeitshypothesen

standén auf dér wissenschaf tJichen Höhe ihrer Geburtszeit und be-

friedigten die wisscnseha 1 tliehe Forschung lángé vollauf, alige-

mach aber, da die von v. Cholnoky angeregte, grosszügige und
ergebnisreiche Erforschung dér geomorphologischen Verhaltnisse
des Alföld keine Fortsetzung fand, begannen dicse Arbeitshypothe-
sen zu morphologischen Dogmen zu erstarren, die mit den neueren

Forschungsergebnissen nicht in Eiuklang gebracht werden konn
ten. V. Cholnoky (86) bezeichnet es in seiner, im Jahre 1910

iiber die Oberflachengestaltung des Alföld geschriebenen Arbeit

üir eine sehr dankbare Aufgabe kommender Untersuchungen den
Zusammenhang zu klaren, welcher einerseits zwisehen den „Stadte”

Terrassen dér hochlándischen und siebenbürgischen Fliisse und dér
jungpleisl oziinen Oberflache des Alföld, andererseits zwisehen dér
von ihm „Burg-Terra«se” benannten und ins Unteroleistozan ver-

legten Flussten asse und dér seiner Meinung nach altdliuvialen O
berfliiche, den hóhérén Lössflachen des Alföld bestehe. Er liess alsó

die Frage offen, demnaeh begannen die Arbeitshypothesen allmah-
lich in dér Literatur die Rolle von Tatsachen zu spielen, die die

Probleme abschliessen. Solehe Arbeitshypothesen varén, dass die

ungarischen Flusstaler allé nur zwei pleistozáne Terrassen besüssön,

dass unsere Lösse aus den praglazialen und interglazialen Zeiten
stammten, dass die (für altpleistozan gehaltene) Burgterrasse dér
Donau in die Oberflache dér höher gelegenen Lösstafeln des Alföld
hineinliefe, dass demnaeh die Lössoberflache des Grossen Ungari-
schen Tieflandes eine urspriingliche altpleistozane Oberflache be-

zeichnete und dicse urspriinglich einheitliche Lössdecke durch das
nur im Jungpleistozan entstandene Flussystem zerstiickelt viire.

Die geomorphologischen Untersuchungen des letzten Jahr-
zehntes scheinen dicse Arbeitshypothesen nicht zu veclitfertigen



10 13. Bulla

Es stellte sieh im Gégéntei I lieraus, dass unsere Lösse sieh wálirend

dér Eiszeiten gebildet habén, dass sogar die postglaziale Kiefern-

öirkenzeit durch Lössbildung charakterisiert ist, dassauf dér Grenze

des Pleistozans und Holozans, naeli dér Bildungszeit dér „Stadtc"-

Terrassen, die Anhaufung von Flugsand die Lössbildung abgelöst

hat. Terrassenstudien zeigten, dass wenigstens drei pleistozane

Terrassensehotterni veaus unsere Elüsse begleiten, dass auch im

Ungarischen Beeken mit Terrassen klimatischen Ursprunges zu

rechnen ist; es stellte síeli lieraus, dass die Schotter- und Geschiebe-

f el dér dér Donau, die wahrend dér Eiszeiten verzweigt in breitem

Überschwemmungsgebiete über das l ngarische Alföld dabinfloss,

teils infoige dér Senkiing dér Grossen Engariseben Tiefebene, teils

infoige dér, fii r die Eiszeiten charakteristischen, starken subaeri-

sehen und fluviatilen Aufschüttung tief unter die lieutige Oberfla-

ehe gelangten : demnach ist die Fortsetzung dér Burgterrasse dér Do-

nau an dér Oberflache dér Grossen Ungarischen Tiefebene nicht zu

finden, diese Terrasse lauft nicht in die hóhérén Lössoberflachen

hinein, sondern befindet sieh im Gegenteil in dem Alföld tief un-

ter dér heutigen Oberflache; a,uch die von Kéz in dér Kleinen

Ungarischen Tiefebene nachgewicsene „mittlere” (3U M) Terrasse

ist tief unter dér heutigen Oberflache und nur die im Jungpleistozan

aufgeschotterte „Stadte”-Terrasse kaim im Ungarischen Beeken als

eine durchgehende Terrasse betrachtet werden.
Diese Ergebnisse liefern viele interessnnte Daten zr Schil-

derung dér Ausbildung und dér Veranderungen des Oberflaehen-

bildes dér Grossen Ungarischen Tiefebene. Das entworfene Bild

kaim aber nur skizzenhaft Síéin, bis das eingehende und weitere Stú-

dium dér Terrassen und Elüsse des Tiet'landes und dér Randgebie -

ten zr Vergleichung und genaueren Rekonstruierung dér pleisto-

zanen hydrographischen Verhaltnisse nicht reichliches Materiül

liefert und, bis wir die Tektonik dér Grossen Ungarischen Tiefebe-

ne in ihren Details nicht als Almung und Raten, sondern auf Grund
positiver Forschungsergebnisse kennenlernen.

Eine altpleistozáne Oberflache ist in dér Grossen Ungarischen
Tiefebene nicht bekannt. Eine solche ist in dér stets sinkenden und
aufgesehütteten Ungarischen Tiefebene auch kaum vorauszusetzen;

die alteren pleistozanen subaerischen und fluviatilen Beckenausfül-
lungen lagern samtlich tief unter dér heutigen Oberflache, dick

von den auf sie gelagerten jüngeren Formationen bedeckt (87) und
eiweisen, dass wir keine Anhaltspunkte dafiir habén, a,n einzelnen

Stellen dér Grossen Ungarischen Tiefebene eine Líicke in den plei-

stozanen Ablagerungen, in dér Sedimentbildung voraussetzen zu
kimen und zwar eine derart grosse Liicke, dass auf die am Au-
fang des Pleistozans gebildete Oberflache sieh bis auf den heuti-

gen Tag kein Sediment abgelagert liatte. Wir können miiig beha-
upten, dass wir nicht mehr mit jener Oberflache zu tun habén, die

im Altpleistozan gebildete bis auf den heutigen Tag stan-

dig den denudierenden Kraften ausgesetzte Oberflache
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war. Auch die Oberfláche dér Schuttkegel im N-licben und O-lichen

Alföld kaim nicht als altpleistozan angesehen werden, da seit die

Fiüsse sich in diese Schuttkegel eingeschnitten habén und die Wei-

terentwicklung diesel* Schuttkegel sich am Fusse dér altén Schutt-

kegel fortsetzte, die spateren eiszeit! ichen Ablagerungen, sogar die

Lösse dér Kiefern-Birkenzeit ihre Oberfláche bedeckt habén.

A ni wenigsten sind die höheren Lössoberflaehen dér Grossen

IJnga rischen Tiefebene für altpleistozáne Originaloberflachen

zu haltén. Gerade die rotbraunen Lehmzonen dér Lösse

von Titel, Paks, dér Szerémség und Dunaföldvár beweisen,

dass die mit Akkumulation zustandegekommenen eiszéitlichen

Lössoberflaehen sich von Denudationszeiten unterbroehen gebildet

habén; die Lösse iibereinander sind dér Reilie nach je um eine Eis-

zeit bezw. eine interglaziale Zeit jíinger, alsó ist dér Löss, dér in

dér Grossen Un gari seben Tiefebene obenauf liegt, dér jiingste.

Letzterhin wies Scherf (87.) im Alföld die regionale Verbrei-

tung dér fluviatilen und anderweitigen Ablagerungen dér letzten

interglazialen Zeit und iiber diesen Ablagerungen iiberall die

miteinander abweehselnd gelagerten subaerischen und fluviatilen

Formationen dér letzten Eiszeit nach. Diesen Ablagerungen dér
letzten Interglazialzeit im Alföld cntspricht von oben gerechnet die

dritte rot-braune Lehmzone des Pakser Lösses (wahrseheinlich all-

gemein aller ungarischer Plateaulösse), demnach stimmt dér Löss dér

letzten Eiszeit und dér finiglazialen Zeit, alsó dér iiber dér Iliss

Würm interglazialen Lehmzone befindliche, von zwei intersta-

dialen (Wj—WJJ.W — WuU Lehmzonen geteilte jüngere Löss in dér
Zeit mit Scherf s oberpleistoziinen Formationen (sandiger, ver-

siül wemmter Schlamm; lössiger Sand; sandiger Löss und Löss), die

auf den Ablagerungen dér letzten Interglazialzeit dér Grossen Un
garischen Tiefebene Hegen, überein. Scherf s stratigraphische
Finteilung des oberen Pleistozans gilt für das ganze Alföld, di<‘

Gliederung des Lösses von Paks für die Plateaulösse, sogar für den
Löss von Titel und dér Szerémség. Demnach sind die transdanu
bischen Lössoberflaehen and die Lössoberflaehen dér Grossen Un
garischen Tiefebene dér Lössbildung enlspreehend jungpleistozan.
Sie stonvm.en aus dér letzten Eis- und dér finiglazialen Zeit. Sol-

che oberpleistozáne**, doeh natürlich seit ihrer Bildung bereits

** Zu erwKhnen ist, dass die allgemeine Giltigkeit des bier iiber

die Ausbildung dér Oberfláche dér Grossen llngari seben Tiefebene

gegebenen skizzenhaften Bildes, namentlich dér Reihenfolgen dér zeit-

geschichtlichen Ausbildung, sich auch dadurch nicht mindért, dass

wir in Transdanubien, alsó dern Gebiete dér Plateaulösse, wohl kamu
jedes Lössbündel ungeslört entwickelt vorfinden kimen. Auch hier

kaim es vorkommen, dass an dér Oberfláche Lösse verschiedener Eis-

zeiten, von verseli iedenem Altér lagern. Die genauere Bestimmung
diesel* transdanubischen, verschieden altén Lösse, ihre IJnterscheidung,

ist eine Aufgabe dér Detaiiforschungen,



42 B. Bulla

verlehmende, zerfallende Lössflache sind allé Lössoberflachen im
Ungarischen Beeken, alsó aueh im Alföld die Lösstafeln dér Bács-
ka, von Ti tel, dér Szereimség, von Torontói, des Maros-Temeswin-
kels, die Oberfláchen dér Lösstafeln zwischen dér Maros und Körös,
zwischen dér Körös und dér Tisza (Theiss). Dieselbe jungpleistozá-
ue Lössdecke findet sieh aueh an dcn Sehuttkegeln des nördliehen
und östlichen Alföld.

Jungpleistozane Oberfláchen sind aueh die mit „.jüngerem”
f öss bcdeekten Teile (ler „Stúdió”-Tervssé dér I)onau. Dicse sind
im Donauti'de von Adontj bis Mohács iiberall ncrhzweeisen. In Tii-

lern anderer tieflandischen Pl üsse sind sie mangels an Studien
noch nieht naehgewiesen.

Nnch dicsér jungpleistozanen Lössoberflache kommen, in dér
Zeitfolge, jüngere, ebenfalls Akkumulationsoberflachen, die

m dér postglazialen warmen klimatischen (Hcuselnuss—Eiche )

Steppenzeit entstandenen FIn gs/indoberfláchen im Alföld. Solche
sind die vöm NW-Winde bewegten Flugsandoberflaehn des Donau-
Theiss-Zwischenstromlandes, die Plugsandgebiete des Nyírség und
das vöm SO Kossava hingeblasene Deliblater Flugsandgebiet. Wenn
wir die Grenze des Pleistoziins und Holoziins zwischen dér noch
durch Lössbildung gekennzeichneten Zeit, dér postglazialen Kie-

fern-Birkenperiode, und dér warnaen Hasielnuss-Eiehenperiode, als

die „Stádte’'1'errasse herausgebildet wurde, ziehen,' müssen wir die

genannten Sandgebiete bereits für altholozane Akkumulations-
oberflachen haltén. Es ist eine offene Frage, weshalb das Ungari-
sche Becken damals eine warme Stepi>e war, weshalb die Kontinen-
talitat noch immer so gross gewesen ist. aber gewiss ist, dass zu

dieser Zeit im Ungarischen Becken kein Löss mehr bildete, da diese

altholoziinen Plugsandgebiete allé auf den jungpleistozanen Löss-

oberfláchen gelagert sind und solch altholozaner Flugsand sogar
vielerorten aueh den „jiingeren” Löss dér „St:idte-”Terrasse deckt

(48, 55). Diese, kente bereits nur zum Teil sich líewegende Sandober-
fliiche ist die jüngste, noch durch starke Akkumulat ion charakteri-

siert(> Oberflache des Alföld. Dcr „Zeugenberg” dicsér Oberflache

ist, wie mir vielleicht nachzuweisen aueh gelungen ist (8!).), dér

Hügel von Solt am linken Danauufer, den die Literatur lángé Zeit

alleinfalls fúr cinen „Zeugenberg” dér ursprünglichen altpleistoza-

nen Lössoberflache dér Grossen Ungarischen Tiefebene bioit.

Endlich ist die jüngste Oberflache dér Grossen Ungarischen

Tiefebene die in dér Buchenzeit ausgemeisselte holozane Flusster-

rosse, die Oberflache des heutigen Inundationsgebietes. Akkumu-
lation und Denudation kennzeichnen gleielimassig diese Oberflache.

Die ganz jungen Uferdünen dér Grossen Ungarischen Tiefebene

befinden síeli zum Teil auf dicsér Oberflache.

S. Literatur 88.
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IV.

Oie verschiedenen Anhaufunys- und Abtrygungsformen dér anya
rischen Lös<se. Die scheinbare morpholoyische Jíeife dei Lössyebiete.
Die von Galeriewaldern entlang dér Plussufer unterbrochenen
Lösssteppen, wahrend dér pleistozanen Eiszeiten entstanden, ihre

dirrel i Flusstaler ti. Überschwemmungsgebiete zorstückelten Decken,
deuten das letzte Peilen dér jiingstvergangenen geologischen Epo-
ebe an dér Plastik dér natnrgeborenen, wunderbaren geographischen
Einheit, die wir das UngariscÉe Becken nemien. Unter (lent form-
ausgieichenden Mán tel dér Lössdeeke verschwanden die TJneben-
beiten dér grossen Reckenla.ndscha.ft. Es bildete síeli die geogra-
])hische Oberflache des Enga rischen Beckens. Diese Oberflache
besteht zu einem grossen Teile ans Löss. Das Itis jetzt Gesagte be-

leuchtet, vielleieht die verwi ekeiten Vorgange dér lángén Zeit, in

dér die Bikiniig dér Lössdecke des Engarischen Beckens voi sich

ging und ihr beutiges Aussehen annalim, docb ware das skizzierte

Bild nnvollkonimen, falls wir vöm heutigen Sehicksal dieser Löss-

decke, kurz von ikrem Eormenscbatz, nicht anch Einiges sagen
wiirden.

lm Laufe Wssmorpholoyischer Forschunyen diirfen wir zwei

yrundlegende Dinge nicht pergessen. Dos eine isi dér klirnatische

Unterschied zwischen den rezeiden und den hereits fossilen Löss

yebieten, das andere folyt aus dem ersten. In fíebieten von ver-

schiedenem Niederschlay, von verschiedenen Windverhaltnissen und
von einander abweichenden Pflanzendecken fiúdén au dér Ober

flache und int Inneni desselben Gesteins (in unserem Falle des

Lösses) von einander grundweys verschieileue physikalische un I

chernische Vorgange statt. In den innerasiatischen ariden Steppen

gebieten, dem Lande rezenter Lössbildung, sind die arid-liydrati-

sche Verwitternng und die Deflation die zwei máchtigsten land-

sebaftsformenden Krafte. Deshalb sind die Anhaufungsformen des

Lösses dórt aueh viel imposanter, als die Denudationsformen. Das
Talnetz isi schiitter, die Talcr und Wasserrisse im Löss sind stark

zerklüftet und öleiben lángé juvenil, da in dicsen Gebieten die

Verlehmung des Lösses (sekundare Verwitternng) eine sebr gerin

ge Rolle spielt. Die porosé Struktur des Lösses andert sich nicht;

Verwitterungsprodukte entstehen auf ihm nicht. Aus diesen Gebie-

len stammen die oft zitierten, von Fr. v. Richthofen (í)0) und
v. Lóczy sen. (91) entworfenen prachtigen Landschaftsschilde-

rungen. Ganz anders ist die Lage im West- und Mitteleuropa. Das
Kiima, die Pflanzendecke, das Lobén und die Entwicklung des Ge-

landes ist von dem Innerasiens durchaus verschieden. Ari dér
Oberflache und im Inneni des Lösses spielen sich solche Vorgange
ab, dass dér porosé, fahlgelbe Löss dér einstigen Steppen ein bindi-
ger, wasserundui’chlássiger Lehm wird. In diesen Gebieten ist dér
Löss bereits im Zerfall. Auf dér lehmigen Oberflache, auf dem
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wasserundurchlassigen Bódén isi das Talnotz schon dichter; Löss-

brunnen, Lössdolinen, Hohlwege und zirkusartige Taiköpfe kimen
sieh nicht Iliiden. Die Hangé werden sanfter. I)ie morphologisclie

Reife dér Landschaft nimmt zu, denn die Denudation sínéit zwar
die Hauptrolle, doch in verlehmten Lössgebieten mit gleichem, oder
ahnlichem Kiima ahneln einander, infoige dér Gleichheit dér de-

nudierenden Kráfte, Stádium, Grad und Form dér Abtragung,
oder sind sugár gleieh, demnach ist die Oberflachenbildung
verlehmter Lössgebiete eintönig, formenarm und die Charakterzii-

ge desselben Keliefs wiederholen sieh an ihnen. Denken ívir nur au
Belgieus „limon hesbayen”, die Taler dicht durchsetzen, oder am
Transdanubiens gut bebaute, von flachen Talern durchschnittene,

stellenweise stark verlehmte Lösspeneplains.

Fig. 9. ábra. Völgyképzdés elvályogosodott löszfelszínen. Somogy vm.

Talbildung auf verlehmter Lössoberflache (Phot. Bulla).

Ungarns Lösse sind fossil, sie sind an dér Oberflache stark

verlehmt. Das Ungarische Beeken eignet sieh trotzdem zu lössmor-

phologischen Forschungen, da es für einen glücklichen Übergang
zwischen dón Gebieten des humiden und ariden Klimas anzusehen

ist. Fiese Feststellung vili keine genaue, klimatologisehe Defini-

(ion sein, sie hat mehr morphologisichen Wert, da die morpholo-

gischen Unterschiede dér Lössgebiete Transdanubiens und dér

Grossen Ungarischen Tiefebene grösstenteils auf das feuehtere

Kiima Transdanubiens und dér Randgebiete und das mehr trocke-

nere und aridere dér Ebene zurüekgefiihrt werden können (53.).
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Bei lössmorphologischen Porschungen ist, ausser dér

Verlehmung. die Verunreinigung des Lösses ein wichtiger Um-
stand, dér nicht ausser Acht gelasseu werden kaim. leli nenne den

mit Gesteintriimmern versetzten Löss dér Hangé, ein Gemisch von

Löss und Fremdstoffen, einen verunreinigten Löss. Hieher ist auch

dér „durchnasste” Löss und dér „Tallöss” zu rechnen. Die Abtra-

gungsíormen dicsér und dér typischen Lösse sind von einander ver-

seli ieden.

Die morphologischen Eigenschaftein dér Lagerungsverhiilt-

nisse ungariseher Lösse, die ümstánde dér Lössanháufung, die Aus-

bildung dér Anhaufungsformen babé ieh auch schon im Bisherigen

ausgiebig behandelt. Die Abtragungsformen des Lösses, seine Ver-

karstüng, habé ieh in meiner Ariiéit iiber die Morphologie des

Lösses (53) und in meinen Vortragen besprochen. Folgend möchte
ieh die Ergebnisse meiner lössmorphologischen Untersuchungen
nur kurz zusammenfassen.

Die ursprüngHchste Anhnufungsform des Lösses isi eine,

einer schuach gespamiten Hülle ahnliche Decke, die die Uneben-
heiten dér Beckenflachen und dér Randgebiete zudeckt und anfüng
Heh konkave Hangé bildel. Dér konkave Hang ist die ursprüng-
liche Anhöufungsform des lösses. Verlehmt die Lössoberflache

Fig. 10. ábra. A Titeli plató északi fele. — Die N-liehe Halfte des mit
Lössdolinen und Lössschluchten zerstiickelten Titeler Lössplateaus.

und wird sie wasserundurchlassig', so zerstiiekeln die Niederschlags-
wasser beim Herunterlaufe dicse Decke und wandeln den ursiiriing-

1 ieh konkaven Hang in einen normalen. Dicse Erscheinung ist bei

unserem Klíma an jedem Beckenrande zu beobachten.
Eine ziemlich haufige Anhaufungsform des Lösses ist das ver

-

lösste, alté, wasserlose Tat. Dér Fallstaub hat alté Talreste ausge-
füllt und wurde darin zu Löss. Das alté Tál wandelte sich in
ciné muldenartige, mit Löss ausgefidlte Vertiefung. Die lebenden,
sich entwickelnden Taler indessen hat dér Löss nie vollstandig
ausgefüllt. Die Lössbildung hat die (dlgenwi nen híjdrographischen
Verhaltnissen nicht verandert.
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Natürlich ist die l'ossile Lössdccke heute nicht mehr so dick

und auch nicht von derselben Gestalt, wie sie am Ende ihrer Bil-

dung war. Die Abspülung und Abwasehung entfernte und entfernt

auch heute viel Matériái. Die Lössdecke wird aber vor einer allge-

meinen Denudation ausgiebig durch eine zufállige Leesedecke (aus

Konkretionen, íremden Gesteinsarten) und die Vcgetation ge-

schützt. Morphologisch bedeutet dies soviel, dass die Oberfláche
unserer Lösse auch heute noch die urspriingliche Anháufungsforin
des Lösses bewahrt. Nur auf diesern Grunde können wir die bis

Ende des Jungpleistozáns ausgebildete Oberfláche dér Lössdecke
auch heute eine jungpleistozáne Oberfláche nonnen, obzwaresge-
wiss ist, dass die Deflation dicse Oberfláche schon in ihrer Bildung,

aber besonders zr Zeit dér Entstehung dér Flugsa.ndgebiete stark

angegriffen hat und, dass dieser Vorgang auch heute fortdauert.

Die Lössoberfláche dér Kleinen Ungarisehen Tiefebene ist von den

durch die westliche Pforte hereinstürmenden NW-W inden arg zer-

fetzt worden. Rungaldier weist sehr rielitig in dér Gegend
des Lössplateus von Titel (47.) auf die lössvernichíende Deflation

dér SO-\\ inde Ilin; stark defladiert ist aber auch dér Löss dér

transdanubischen Plateaus, im Donau -Tlieisszw ischenstromland, im
Hernádtal, im Hegyalja und in dér nordöstliehen Ausbuchtung

dér Grossen Ungarisehen Tiefebene. Gerade diese, durch Deflation

nachtráglich umgeformten veránderten Lössdecken, Lössinseln,

Lösstreifen verleiteten viele Forscher, aus dérén heutigen Gestalt

auf die Riehtung dér pleistozánen Winde zu schliessen; kein Wun-
der, dass sie dann auf Grund dieser Gebilde auf den heutigen

áhnliche Windverháltnisse im Pleistozán geschlossen habén. Die

Sachlage ist umgekehrt. Zumeist verdanken die Randlinien dér in-

sel- oder streifenartigen Lössgebiete ihren Lauf dér nachtrügli-

chen holozánen Deflation. Die Zerstörungen durch Eeitenerosion

dér Fiüsse sind ebenfalls in Betracht zu ziehen.

Die Lössgegenden sind am márkán testen durch die De ne: dali

onsformcn dér Lösse cfyarakter isiért. Die tiefen Wasserrisse, die

sleilen Uferwánde, die Lössdolinen, die Hohhvege, Klüfte, die lo-

genartigen Talköpfe gébén dér Lössoberfláche in einer Vielfáltig-

keit, die in a,nderen Gesteinen kamu zu fiúdén ist, ein ungemein
charakteristisches Gepráge. Ohne Zweifel aber habén sieli die Ab
tragungsformen des Lösses in den ungarisehen Lössgebieten nicht

gleichartig ausgebildet. Ausser den schon bekannten Lageriingsun-
terschieden .pnelt hier die Verlehmung des Lösses eine Hauptrolle.

Allbekannt sind die gi'osse Porositát, Kapillaritát, dér Mangel an
Schichtung und die Krümelbarkeit des Lösses. Diese Struk-

tur verándert die Verlehmung von Grund aus. Dér grössere Xie-

derschlag eines násseren Klimas entkalkt den Löss, was eine wicli-

tige Eolge hat. Die allgemein charakteristische Körmig des Lös-

ses von 0.01—0.03 mm Durchmesser verándert sieli perzentuell. Dic‘

Zalil dér typisehen Lösskörner vermindert sieli, die lonigcn Le-
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standteile vermehren síeli. Das urspriinglich porosé Gestein wird

wasserundnrchlassig, lehmig. Es verliei't seine Kapillaritát, ist

nicht mehr kriimelig. Es stopft síeli zusammen, dem-naph können

die typischen Denudationsformen des Lösses síeli in ihni nielii

mehr entwickeln. Diese Verlehmung wird durch die Faktorén des

líliin as her vorgern fen. Ilii
1 Grad, ihr mehr, oder weniger vorge-

schrittenes Stádium, alsó ihre Versehiedenheit je nach dér Gegencl,

die Dieke dér oberen Lehmschieht, hangén vöm örtlichen Kiima

ab. Die Enlkalkung geht in niedersehlagsreieheren Gebieten mit

reieher Vegetation rascher vor sich, sodass die Lehmschieht be-

trachtlich dick sein kaim. Die obere, rezente Lehmzone dér trans-

Fig\ 11. ábra. Löszszakadék Szekszárd mellett. — Lössschlucht bei

Szekszárd. (Phot. Bull aj

danubischen Lösse ist stellenweise zusammen mit dér rezenten Bo-

denschieht bis 2 m dick, in dér trockeneren Grossen Ungarischen
Tiefebene ist die Lehmschieht dér Oberflaebe bedeutend diinner,

stellenweise nur 30 40 cm.

Wenn <ler Löss maneher Gebiete ganzlich, oder grösstenteils

verlehmt ist, so bieten diese Gegenden vöm lössmorphologischeu
Standpunkte aus nichts Interessantes. Ist aber die Lössdecke genii-

gend máchtig und wnrde nur ihr oberster Teil zu Lelnn, so sitid

in diesem Falle im Löss zwei Formengruppen zu unterschéiden

:

war die Erosion sehwach und konnte deshalb das Einschneiden
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dér Wasseradern mit dér Verlehmung eben nur Schritt haltén,

oder wa,r sie schwácher als diese, so bilden sich an dér lelimigen

Oberfláche seibhte, breite Táler. T)ies seben wir in den westlich

gelegenen Becken und an dér Oberfláche dér transdanubischen

Plateaulösse. Ist aber aus irgendeinem Grunde die Erosion stár-

ker (stárkerer Hang, Mangel aneiner Pflanzendecke. Eingreifen des

Menschen, Wasserdurchlássigkeit des Grund gesteins) und kann
das fliessende Wasser dureh die Lehmzone bis zum typischen Löss

einschneiden, dann bilden sich reissend schneli die typischen De
nudationsformen des Lösses aus. An den ungarischen Lössen sind

diese zwei Formengruppen überall zu finden. Örtliche Unterschiede
sind nur insofern, als in niederschlagsreieheren Gebieten die an die

Lehmzonen gebundenen Formen háufiger vorkonimen, in trockene-

ren Gegenden aber die typischen Lössformen mehr entwickelt sind.

Die typischen Denudationsformen des Eösses sind, im Gegen-
satze zu den Grossformen dér Anháufung, Kleinformen. Ihre Aus-

bildung, die eigenartige Lössdenudation zeigt eine entschiedene

Verwandtschaft mit dér Verkarstung des Kalksteins. Meine ungar-

lándischen lössmorphologischen Untersuchungen beheben jeden

Zweifel, (láss wir von einer Verkarstung des Lösses (von seinen

Karsterscheinungen) mit vollem Becht reden können. Lant vielen

in- und auslándischen Lössanalysen wissen wir, dass dér Gehalt

des Lösses an kohlensaurem Kaik zwischen 5

—

oO% wechselt. Diese

Veránderlichkeit bewirkt, dassi wir in kalkréichen Lössen stark

ausgebildete Karsterscheinungen finden: Karsterscheinungen dér

mehr kalkarmen Lösse hingegen sind weniger typisch. (53, 58.)

Direkt genetisch mit dem Gehalt des Lösses an kohlensau
rém Kaik sind die Karstformen; die Lössdolinen, die Lössbrunnen,
die Lössschluchten und Höhlungen verknüpft. Denudationsformen,
die infoige dér Kapillaritat, Struklur des Lösses und seines koh
lensauren Kalkgehaltes zustc\ndegckommen sind: die senkrechten

Wande, die Hohlwege, die logenartigen Talköpfc und die Lösspyrp-
miden. Diese können auch gemisehte Formen genannt werden.

Zr Bildung dér Karsterscheinungen eignet sich dér Löss,

wenn: i) die Lehmzone an seiner Oberfláche nicht allzu dick ist;

2) wenn er auf wasserdurchlássigem Grunde liegt, da das Grund-
wasser sich dann nicht im Löss befindet, dér Löss alsó mehr als

seine Umgebung trocken ist; 3) wenn dér Löss geníigend Kalzium-
karbonat enthált, und 4) wenn seine üieke máchtig gémig ist.

Dicsen Grundbedingungen entspricht unter unseren vaterlán-

dischen Lössen in vollem Mass dér Löss des Plateaus von Titel

und dér Szerémséger Löss. Bei bohém Kalkgehalt ist ihre obere,

reaente Lehmzone diinn und ihr Untergrund ist wasserdurchlássiger

pleistozáner Sand und Schotter. An den transdanubischen Plateau-

lössen zeigcn sich die typischen Karsterscheinugnen des Lösses

sehr vereinzelt, einerseits, weil ihre Verlehmung schneller vor sich
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geht, andererseits, weil ihr Untergrund, dér pannonische Tori, ein

semkrechtes Versickern des Wassers mehr oder weniger verhindert.

Zu bemerken ist, dass misere Forschungen bezüglich dér Löss-

verkarstung nocdi in den Kinderschuhen stecken und, dass die ge-

netisehen Formenerklíirungen noeh hy'pothetische Ziige an síeli

habén.

Die am meisten ins Auge fallende, formausgleichende Wir-

kung des Lösses kommt in den gesehlossen^n Beeken zr Geltung.

Die Lössdecke verhiillt in ihnen stets gewisse Formen. verni indert

demnach die Reliefenergie dér Oberflache. Diese formausgleichende,

planierende Wirkung hat besonders in Transdanubien und unseren

Mittelgebirgen wiehtige morphologische Folgen. Diese Gebiete er-

scheinen dureh die formausgleichende Wirkung des Táisses mor-

Fig. 12. ábra. Alámosott, meredek löszfal Dunaszekcs (Baranya m.)

mellett. — Untergewaschene, steile Lösswand bei Dunaszekcs. (Kom.
Baranya). (Phot. Bull a.)

phologisch viel reifer, als diesen Gegenden naeh dem Grade ihrer

Denudation im morphologischen Charakter zukommt. Ungemein
augenfállig ist dér Gegensatz dér lössbedeckten, leicht aufgebuckel-
ten Rircken des Grundgesteins, dér sanftgeneigten, von konkaven
Hangén begrenzten Lössmulden, zu den von Löss nieht bedeekten,
steilen, stellenweise ganz juvenilen Hangén des Grundgebirgés und
seinen tiefen Troekentalern. Es ist klar, dass solehe Gebiete zwei
Formensehatzarten besitzen: den Formenschatz des Lösses und den
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Formenschatz des Grundgesteins. In solchen verlössten, sanftge-

formten Gebieten rufen die Lössdecken zweifellos den Anschein
einer morphologischen Reife hervor. Eigenartig ist nur, dass dér

geomorphologiseh reife Zustand eines Gebietes ein solcb vorausge-

schrittenes Stádium dér normalen Denudation voraussetzt, das

eine gewisse Andauer dér versehiedenen Krafteeiuwirkungen, alsó

eine lángé Zeit bedeutet. Dagegen sind die verlössten Gebiete nicht

immer deshalb matur, ei 1 sie sicli im reifen Zustand dér Denu-
dation befinden, sondern weil die Lössdecke die juvenilen Klein-

formen, möglicherweise auch die grossen verhiillt. Dies ist aber

ein innerer Widerspruch; den Begriff dér morphologischen Reife

verknüpfen wir immer mit dem Faktum dér Denudation, nicht

aber mit dér Anháufung. Viel richtiger sollten wir von dér scheirt-

baren Ausgegllchenheit dér verlössten Gebiete reden. (53.) Diese

Feststellung berücksichtigt bereits die eigenartige Denudation des

Lösses. Stellen wir uns in verlössten Becken und an verlössten

Hangén statt des Lösses als Beckenausfüllung solches Gestein (Tón,

Mergel) vor, das unter den atmosphárischen Einfliissen, organischen

Einwirkungen und infoige anderer denudierender Krafte chemisch
dick verwittert ist, dann richtet sicli die Denudation dér Beckenaus-

füllung rasch nach dér Denudation dér nachsten Umgebung, des

Grundgebirges, demnach wird das Becken zu einem, von R innen

vielfach durchschnittenen, welligen Ilügellande. lm Kenntnis dér

Lösstruktur wird dér Unterschied in dem A láss dér Denudation des
Lösses und des Grundgebirges für den Morphologen nur scheinbar,
ausserlich sein. In dér Literatur ist dieser Unterscheidung bis jetzt

nur wenig Aufmerksamkcit zugewandt worden. Deshalb lesen wir
sehr oft, dass die Lössdecken noch im Anfangsstadium dér Denu-
dation und dér Zerstückelung seien, dass sie in Bezug auf die Wir-
kung dér exog'eneu Krafte noch jung sind. Dies ist ein Irrtum.

Mán darf sich nicht vorstellen, die Anháufung von Löss dauerte

eine gewisse Zeit hindurch fórt, ohne dass die Lossmasse von
ausseren Einfliissen behelligt wurde. Die Denudation ist au dér

Erdoberflache ein stándiger Vorgang und hat ebenfalls die Abtra-

gung des Lösses nicht zu Ende dér Kiefern-Birkenzeit, nach Ab-
schluss dér Lössbiklung begonnen, sondern war natürlich auch
wiihrend dér Lössbildung standig im Gangé, höchstens hat sie sich

nach dem Verlauf dér Lössbildung in ihren bewegenden Kraften
und Wirkungen verscharft. Dér Sachverhalt wurde deshalb irvig

festgestellt, da die Forscher die eigenartige Denudation des Lösses,

seine Verkarstung nicht berücksichtigt hatten. Zwar ist es zweifel-

los, dass die geschlossenen Lössbecken und die a.usgedehnten Löss-

plateaus tatsachlich unvollstandig zerstíickelt und die Denudations-

formen juvenil sind, doch ist dies aussehliesslieh von dér Struktur

des Lösses und dér in seiner Struktur und Zusammenset.zung be-

griindeten Verkarstung verursacht, deshalb erfolgt seine Denudati-

on in ihren ausseren Erscheinungen scheinbar auch langsamer. Die



Dér pleistozane Löss im Karpathenbecken. 51

unterirdische Erosion ist die tatige, die Wirkung dér Abwaschung
und dér Oberflachenerosion ist aber die weniger bedeutnngsvolle.

Die unvollsiandige Zerstiickelung typischer Lössgebiete ist nicht

in dér kurzen Wirkungszeit dér Krafte, sondern in dér Struktur

und Verkarstung des Lösses zu begründen. Dies beweist die Ober-

fláchenbildung dér mit einer máchtigen Lebmschieht bedeckten,

Avestungarischen Lössplateaps: die flachen Hiigel mit ihren sanften

Hangén, die breiten, seiehten Taler sind morpbologisch béréi ts

überall reif.
# * #

Das bis .jetzt Gesagte ist dér heutige Stand unseres Wissens

über den Löss des Ungarischen Beckens, Avie es aus unseren Kennt-

nisen und Forschungsergebnissen sieb ergibt. Es ist etwa ein Si-

tuationsbericht iiber das Altér des Lösses, seine Bildung, den Ur-

sprungsort seines Materials, ferner die Umstande seiner Lagerung,

seine Gliederung und seinen Formenschatz. Es ist ein aus dér

Lebensgesehichte des Ungarischen Beckens herausgerissenes Kapi-

tel, aber ein solches, dessen Vorfalle die Geographen am meisten

interessieren, ibnen am nachsten stehen. Doch weist dies Kapitel

noch viele unklare Einzelheiíen auf.

Sicher ist, da,ss die ungarlandischen Lösse sieb wahrend dér

Eiszeiten und dér finiglazialen Zeit gebildet babén, dass dér Ur-
sprungsort ilires Materials im Ungarischen Becken zu suchen ist

und, dass die staubführenden Winde östlieher Richtung Avarén.

Eine Tatsache ist es auch, dass nie eine zusammenbangende Löss-

decke die Grosso Ungarische Tiefebene oder einen anderen Teil des

Ungarischen Beckens bedeckt hat. und dass die Lössbildung im
Ungarischen Becken mit dér finiglazialen Zeit ihren Abschluss er-

reichte; avíi* können als erAviesen annebmen. dass „jiingere” und
„altere” Lösse zu unterscbeiden sind, da die rotbraunen Lehmzonen
dér Lösse interglaziale und interstadiale Bildungen sind, die Kli-

maanderungen, Denudationsperioden bedeuten, mit dérén Hilfe und
Heranziehung dér terrassenmorphologischen Forscbungen dér „.jiin-

gere” Löss chronologisch sicher und erfolgreich zu gliedeim ist.

Unbedingt ricbtig ist es aucb, dass Avir auf Grund dér Struktur
und Zusammensetzung des Lösses von seiner Verkarstung reden kön-

nen, doch diese kurze Zusammenfassung Aveist aucb auf eine Reibe
offener und ungelöster Fragen bin. Insbesondere können wir über
die Lagerung unserer vaterlandischen Lösse nur dann uns mehr
entscbieden und geAviss aussern, Avenn eine reicbliche und detail

lierte Fülle cbemischer, meehanischer und petrogra^biscber Analy
sen die geomorpbologischen Untersucbungen stützen Avird. Anal.v-

sen solcher Art und Untersuchungen bezüglicb dér Diagenese <b's

Lösses sind schon deshalb notAvendig, damit die begrifflichen Merk-
male des Lösses genau festgestellt und die verschiedenen Lössarten
von einander auf genetiseher Basis unterschieden Averden können,
denn sicher berrscht aucb heute noch um den Namen des Lösses,
da dicsér Benennung einen Sammelbegriff bezeicbnet, grosse Ver
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wirruhg und Unsicherheit, weil viele Bildungen lössartig sind und
untéi- den lössartigen Bildungen dér typische Less nur ein Glied

dér Serie darstellt.

Eine offene Frage ist auch die chronologische Gliederung des

„álteren” Lösses, sowie Zahl, Entstehung und befriedigende Deu-
tung seiner rotbraunen Lehmzonen. Demnach belasten viele hypo-
thetische Züge auch die Geschichte des álteren Pleistozáns im Un-
garischen Becken. Beziiglich des Pleistozáns ist eine detaillierte,

planmássige Forschungsarbeit auf Grund eines Übereinkommens
mit den Reprásentanten dér verwandten Fáeber notwendig, und
zwar nicht nur auf geologischem und naorphologisehem, sondern
auch auf archáologischem, palaontologischem, botanischem und
paláoklimatischem Gebiete. Ganzlich unerforscht sind unsere Höh-
lenlösse. Weder die Entstebung, noch die Bildungsumstande diesel -

,

sowie dér gélben, wahrscbeinlicb ebenfalls- eiszei tlichen Lehme dér

Mátra- und Bükkalja sind geklárt. Auch die morphologische Erfor-

schung des Lösses, die Solifluktion, und die Verkarstung des Lös-

ses erfordern noch viele Einzeluntersuchungen.
Viele Lössprobleme harren noch ihrer Lösung, die zu erledi-

gende Arbeit ist sehr betrachtlich, um einerseits den Ereignissen
dér pleistozanen Lebensgeschichte des Ungarischen Beckens die

ihnen gebührende Rolle in dér Erforschung dér allgemein-europá
ischen Pleistozánprobleme zu sichern, andererseits um diese pleis-

tozánen Vorgánge, Ereignisse und ilire Wirkungen tr eine genau-

ere, eingehendere und mehr sichere geographische Synthese des

ungarischen Bodens befriedigend verwerten zu können.
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AZ INGAS SKLEROMÉTERREL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK."
Irta: Balyi Károly.

ÜRER D1E MIT DEM PENDELSIvLEROMETER VERBÜNDE-
NBNFRAGEN.***

Von K. Balyi.

A kristálykeménység meghatározására szolgáló eszközök az

újabb idben egy új eszközzel gazdagodtak: az ingás sklerométer-

rel. Az ingás sklerométer (a mérleg leng részéhez hasonló eszköz)

a vizsgálandó kristálylapra helyezett él vagy csúcs körül (függ-
leges síkban) csillapodó lengéseket végez: a csillapodásból kell kö-

vetkeztetni a keménységre.
Az ingás sklerométert elször H e r bért (1) ajánlotta msza-

ki keménységvizsgálatra (1923). A 4 kg súlyú kengyelalakú inga-

test a vizsgálandó lapra helyezeti 1 mm átmérj acélgolyón leng:

a lengésidt vagy a kilengések nagyságát mérve, meghatározható
vele a fém u. n. „id” vagy „skála”-keménysége ; ha ezek üvegre
1 GO és 97, akkor pl. ólomra 3 és 0.

Pár évvel késbb (1929) egy csúcsra támaszkodó ingás sklero-

métert írt le Kusnetzow (2) ; a
;
csúcs a vizsgálandó, vízszintes

helyzet lapra kerül, amelynek felülete az ingalengések által las-

san elroncsolódik; mivel nagyon valószín, hogy a lengések csilla-

podása annál lassúbb lesz. minél nagyobb a lap keménysége, a.zért

azt javasolta, hogy az ingalengések csillapodását jellemz meny
nyiségek egyikét (csillapodási tényez, lóg. dekrementum. stb.)

vagy egy meghatározott sorszámú kilengés számértékét lehetne a

keménység mértékének választani. 1931-ben javított készülékén,

mert a csúcsot éllel (90 fokos lapszög acélprizma élével) cserélte

fel (3) s a leng karra állítható súlyokat szerelt. Ugyanez évben
Rehbinder (4) keit csúcsot alkalmazott egy helyett, amelyeket
akár két különböz kristálydarabra is reá lehetett állítani. Ö a
keménységet mint a lengési görbe: A (t) (a jobboldali kilengéseket

a folyó id függvénye gyanánt tekintve) snbtangensének értékét

definiálta a t = 0 esetben. Az készülékét Schubnikow úgy
módosította, hogy az ingára ersített lencse segítségével a lengése-

ket filmre lehetett lefényképezni (2). Ilyen fényképet látni idézett

értekezésében a 2. ábrán.

1937. szeptemberében én is készítettem egy ingát (súlya 1195
gr, a kar hossza 60 cm, a mutató hossza 28 cm, a súlytartók hosz-

sza 15 cm), amely a felsoroltaktól abban tér el, hogy a 3 mm hosz-

szxí, 90 fokos prizmaél közepébl 1 mm ki van reszelve s így az

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. dec. 1-i szakü-
lésén.

** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft am
1. Dez. 1937.
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inga Két, egymással szilárdan összefügg 1 mm-es élen leng; elnye
ennek — szerintem — az, hogy 1. így könny biztosítani az inga

függleges síkba
(

n való lengését, 2. a kapott értékek már két benyo-
módásnak megfelel középértékek lesznek. A prizma Pliönix-Extra

szerszámacélból, a mutató acélból, a többi rész sárgarézbl készült.

A skála (28 cm sugarú) íve 50—0—50 mm beosztású volt; a 0 be-

osztás a mutató függleges állásának felelt meg; a mutató állását,

fordulópontjait 10-szeres nagyítású lencsével olvastam le; az idt
stopperórával mértem. A jobboldali els kilengéis minden esetben
-10 mm volt.

A vizsgálat menete nagyjából egyezett azzal, amelyet Kus-
netzow leírt (3). Az éket a kezd irányba állítva, az ingát len-

gésbe hoztam; feljegyeztem a jobboldali kilengéseket, továbbá a

hozzájuk tartozó lengésidket; mikor az inga megállt, a kristályt

30 fokkal elforgattam és újból lengésbe hoztam az ingát, s i. t. A
12 lengési sorozat befejezése után az ék benyomódásai a kristály-

lapon az 1. ábrán feltüntetett képet adták. A steatiton pl. a küls
kör átmérje 10.4 mm, a belsé 4.4 mm volt: a többin egy kissé

más érték.

Az ingás sklerométerrel végzett vizsgálataim célja annak meg-
állapítása volt, hogy van-e az ingalengések csillapodását jellemz
mennyiségek között olyan, amellyel a M o h s-féle keménység vagy
az A u e r b a, c h -féle abszolút keménység egyes értékei kifejezhe-

tk vagy helyettesíthetk. E dolgozatban csupán a steatitra, a k-
sóra és a gipszre kapott eredményeimet ismertetem. Azonban a

Mohs-féle keménységi sorozat többi tagjának a vizsgálata is már
folyamatban van, s remélem, hogy azokról is rövidesen beszámol-

hatok.

A stea,ti t csiszolt darab volt; mivel orientálni nem sikerült, a

kezd irányt 1. hely jelzéssel láttam el. A kezd irány minden

Fig. 1. ábra.

A vizsgált kristályok keménysége

Mohs-skála szerint Auerbach szerint

steatit

gipsz

ksó

1—

1.5

1.5—2

2—

2.5

ö

14 _!_ a hasad, lapra.

20 _L a kockalapra
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steatit-mérésbeu ugyanaz volt. Ugyanazon darab steatit 4 helyén

(1.—IV
7-

.) összesen 42 lengési sorozatot mértem: az I.-n csak 6 irány

bán, a többin 12—12 irányban. Ha pl. a steatit lll.-ra kapott 10,

Iá, 20. és 25. jobboldali kilengéseket irányuknak megfelelen egy

Fig. 3. ábra. T (Talk, steatit), S (Steinsalz, ksó), G (Gips, gipsz).

pontból kiindulva ábrázoljuk, a 2. ábrán feltüntetett rajzot kapjuk.
A 3. abra a steatit III. 1. helyére tünteti fel a jobboldali kilengé-
seket, mint a lengésszám függvényeit.
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Gipszet kétfélét vizsgáltam. Az egyik (I.) a (OlO)-lappal párhu-
zamosan csiszolt darab volt, melyet töredezett élei miatt utólag
kellett orientálni; ezen két lengési sorozatot mértem. A másik (II.)

ha,sítvány volt (Gántról); ennek is a (010) lapján lengettem az in-

gát úgy, hogy a 0 foknak megfelel irány párhuzamos volt a c-

0
°

Fig. 5. ábra. Steinsalz, ksó.

tengely irányával. A 8. ábra az erre (II.) vonatkozó, 0 foknak
megfelel jobboldali kitéréseket mutatja, mint a lengésszám függ-

vényeit, míg a 4. rajz ugyanezen lapra, a 10., 50., 100. és 150. kilen

géseket 30—30 fokonként. Meg kell említenem, hogy ezen a rajzon

a 10. kilengésnek megfelel kép jelentsen eltér a (3) alatti érteke-
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zés 7. ábrájától; hogy az eltérésnek mi az oka, arra egyelre nem
kívánok felelni.

Ksó is kétféle szerepelt. Az egyik (I.) csiszolva volt a kocka-

lappal párhuzamosan; a másik (11.) igen sima hasadási lap volt;

a 0 foknak megfelel irány mindkettn párhuzamos volt a kocka-

éllel. A hasadási lap O-irányára vonatkozó kitéréseket a 3. ábra

mutatja; ugyanerre a lapra vonatkozó 10. 20, 40. és 50. kilengéseket

ábrázolja 30 fokonként az 5. ábra.

Ha rátekintünk a 3. ábra három vonalára, melyek az inga

jobboldali kilengéseinek a lengésszámtól való függését ábrázolják,

láthatjuk, hogy valamilyen, a lengésszámmal csillapodó lengéssel

van dolgunk. A csillapodó lengés az eméleti fizika szerint (5) köny-
n.ven leírható oly egyenlettel, amelyben a súrlódási (vagy általában

a lengéscsillapító) együttható (ki, a leng test tömege (m), a csil-

lapodó lengés rezgésszáma (n) s az id szerepelnek. Az egyenletbl
két egymásutáni kilengés (a, kezd jobboldali s a rákövetkez bal-

éi dali, stb.) hányadosa

e hányados helyett annak logaritmusát

l°g (.Vj
)

- lóg
(y2 )

= lóg
(y2 )

- lóg
(y3 )

= . . . .

szokás figyelembe venni, amit lóg. dekrementumnak neveznek. Ha
a lóg. dekr. értékeit a jobboldali els és ötödik, ötödik és tizedik,

k T
stb. lengésekbl számítjuk, a ——— értékei a következk lesznek:

4 m

Steatit Ifi. 1.

0.01317

0.02162

0.02763

közép 0.02081

Gipsz II. 0-fok

0.00252

0.00259

0,00319

0.00276

Ksó II. 0-fok.

0.00858

0.01103

0.01145

0.01035

Ezekbl kitnik, hogy a fenti érték az n-nel nagyobbodik; mivel
az m állandó, azért — ha T is állandó volna a Ar-knak kell nö-
vekedniük; figyelembe véve azonban azt, hogy a tapasztalat sze-

rint a. T fogy az w-nel (mégpedig közel logaritmikusán), láthatjuk,
hogy a /c-értékek növekedése jóval gyorsabb. Ha mégis számítani
akarunk ez alapon, pl. a keménységet a k.T :4m értékek középér-
tékének fordítottjával jellemezzük, akkor ezeket kapjuk:

Steatit III. 1. Gipsz II. 0-fok. Ksó II. 0-fok.

48.05 359.42 96.61

Ezeket redukálva a Mohs-féle, i 1 1 . Auerba,ch-féle értékekre, a ke-
ménység értékei ezek lesznek;

Steatit 1—1.5; 5 Ksó 2—3; 10 Gipsz 7.5—11.2; 37.5.
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Ha pedig az elbbi három érték logaritmusából indulunk ki, a ke-

ménység értékei ezek lesznek:

Steatit 1—1.5; 5 Ksó 1.2—1.8; 6 Gipsz 1.4—2.1; 7.

Mindkét eredmény eltér a két skála szerinti keménységértékektl!

Mivel a k . T : 4 m érték a lengésszámmal növekszik, arra
lehetne gondolni, hogy megfelelbb lenne kiindulni a középértékek

helyett az els ilyen értékbl. Ez alapon azt kapjuk, hogy

Steatit III. 1. Ksó II. 0-1‘ok. Gipsz. IT. 0-fok.

0.02533 0.02021 0.00503

értékekbl a keménységre e számok adódnak:

Steatit 1—1.5; 5 Ksó 1.25—-1.88; 6.25 Gipsz 5—7.6: 25,

amelyek szintén nem felelnek meg a két skála számadatainak. Még
rosszabb az eredmény, ha a logaritmusok alapján számítunk.

Mivel a csillapodás alapján végzett számítások ily eltér ada-

tokhoz vezetnek, más úton kell próbálkoznunk. Talán ki lehetne in-

dulni a jobboldali kilengések s a folyóid, vagy a jobboldali kilen-

gések s a lengésszám közötti összefüggésbl s ezen az a-

lapon következtetni a keménység értékére. Rehbinder (4)

volt az els, aki a kilengés és a lengésid közöti össze-

függésbl igyekezett kiszámítani a keménységet. Szerinte a ke-

ménységet az A (t ) függvény subtangens — értékével lehet definiál-

ni a t = 0 helyen. Mivel értekezésében a steatit és a ksó ily

szempontból nem szerepel, csupán a gipsz (010) lapjára ( |j
az él

lel) vonatkozó adatot említhetjük: ez 285. Én hasonló számítással

270-et kaptam. Eljárásával szemben felhozott (2) kifogások mellé

inéig a következket sorozhatom: 1. az A.(t) függvény meghatározá-
sa csak bizonyos pontossággal történhetik; természetesen annál

pontosabban, minél több összetartozó kilengés és idérték között

keresünk kapcsolatot, azaz minél magasabbfokú függvénye lesz az

A ( t) a t-nek; 2. ennek következménye pedig az lesz, hogy a kemény-
séget jellemz szám az A(t) fokszámától fog függni; ha tehát a bi-

zonytalanságot el akarjuk kerülni, a keménységet jellemz szám
mellett a meghatározására szolgáló függvény fokszámát is említe-

ni kell, ami a dolgot csak bonyolultabbá teszi. Nálam az A (t) má-
sodfokú függvény volt.

A második módszert már többen alkalmazták. Természetesen
— az elbbi két kifogásnak megfelelen — ez is különböz eredmé-

nyeket szolgáltat, hiszen itt is szerepel a megközelítés. K usne t-

z o w (3) sok esetben megelégedett az

A = a.e
- h - n - ,n3

összefüggéssel, melyben a a kezd kilengés, a h és 1 a kristályra

jellemz állandók, n a lengések sorszáma és A az w-edik kilengés-

nek értéke. Több ily összefüggést említ Schubnikow (2) is.

Ezek mindegyikében az e-nek valamilyen hatványa szerepel; hogy
milyen ennek a fokszáma, az attól függ, hogy hán\ helyen ad pon-
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tos értéket. Pl. 3 helyen (n := 1, l. 40) pontosan adja a kitérést

a Ksó II. 0-fokra az

A = 40 . e
a—b n — c • "2

összefüggés, ha benne a = 0.0187426, b =0.0164831 és c = 0.0002345;

az a, b és c értékek általában ugyanazon kristálylap különböz i-

rányaira különbözk lesznek, ami világosan bizonyítja a kemény-

ség irányától való függését.

Az ily összefüggés mindenesetre módot nyújthat a keménység
meghatározására; csupán az a kérdés, hogy ez összefüggéssel meg-

batározott mennyiségek közül melyiket akarjuk a keménység kife-

jezésére használni. Eljárhatunk a R e h b i n d e r-féle módszer sze-

rint is; vagyis az a(n) görbe subtangensónek határértékét kereshet-

jük. Tájékoztatás szempontjából néhány a(n) függvényt meghatá-

roztam; ezekbl a subtangens értékei az n különböz értékeire a kö-

vetkezk lesznek:

n Steatit III. 1. Ksó 11. 0-fok. Ksó 11. 90-fok.

0 106.5 60.65 56.3

1 69.2 58.83 55.7

2 51.2 57.12 55.1

n Ks I. 0-fok. Gipsz II. 0-fok.* Gipsz II. 0-fok

0 74.32 150.37 216

1 72.64 149.80 210.7

2 71.05 149.26 205.5

E számok azt mutatják, hogy az a(n) subtangens,ének értéke

attól függ, hogy 1. a függvényt n milyen értékeire határoztuk meg;
2. milyen a vizsgált lap, hasadási-e, vagy csiszolt felület; 3. melyik
irányra számítottuk ki a, függvényt és 4. a subtangens határértékét

milyen n-helyen kerestük. A keménység ilyenféle meghatározása
tehát nagyon tetszleges! Az n = 1-nek megfelel értékekbl a

vizsgált kristályok keménységére ez értékek adódnának:

Steatit Ksó I. Ksó II. 0-fok, 90-fok Gipsz Ti. 0-fok.

1—1.5 1.1—1.58 0.9—1.28 0.8—1.2 2.2—3.24

vagy

5 5.25 4.25 4 10.8’

amelyek ismét nagy mértékben eltérnek a fent említett adatoktól.

Kísérletet tehetünk még a jobboldali kitérések fogyásával is;

lehetne pl. a, keménység mértéke annak a lengésszámnak a sorszá-

ma, amelyre a jobboldali kitérés a felére, vagy más hányadára
csökken. Méréseim erre vonatkozólag azt adták, hogy a jobboldali
kilengés 40 mm-rl 30 mm-re csökken a

*-gal jelzett az n = 1, 50, 100, a többi az n == 1, 15, 40 alapján
szerkesztett függvénybl van meghatározva.
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Steatit II-nél (átlag’ 12 értékbl) 8.1 lengésre,'

III-nál » 9.2

IV-nél „ 8.6

Gipsz I-nél
>» 26 »

II-nél W 39.6

Ksó i-nél
}>

17

II-nél 18

Ezek alapján a keménység
Steatit 1-1.5; 5 Ksó 2—3; 10- l Gipsz 3.8—5.7; 19—28.5 len-

ne, ami szintén nem felel meg a szokásos értékeknek.

Ha pedig pl. az 5. jobboldali kilengés értékét tekintenék a ke-

ménység mértékének, akkor a Steatit 34.33 (36-os középérték). K-
só 37.2 (24-es középérték), Gipsz 38.4 (24-es középérték) mm kilen-

gése alapján a keménység: Steatit 1—1.5; 5 Ksó 1.08—1.62; 5.4

Gipsz 1.11—1.66; 5.6 lenne, ami szintén nem egyezik az ismeretes

adatokkal.

Érdekes eredményre vezet az ékbenyomódás szélességének meg-
figyelése. Ha a 90-fokos éket rátesszük a kristálylapra (lengés nél-

kül), a benyomódás szélessége átlagban ez lesz mm-ben:

Steatit Ksó I. Ksó II. Gipsz I. Gipsz II.

0.165 0.072 0.082 0.099 0.082,

míg a lengési sorozatok befejezése után:

0.242 0.148 0.132 0.176 0.154;

ezekbl a fordított értékek alapján a keménység ez volna:

lengés eltt Steatit 1—1.5 Gipsz 1.83—2.75 Ksó 2.14—3.21

lengések után 1—1.5 1.44—2.16 1.72—2.58

a kett középértéke: 1—1.5 1.63—2.4 1.93—2.89,

azaz az így kapott számok a steatit, gipsz, ksó sorozat Mohs-l'éle

keménységi értékeit jól megközelítik; ugyanez nem mondható azon-

ban az Auerbach-féle keménységrl. Az elbbi egyezés oka az a

közös folyamat lehet, amely nagyjából úgy a karcolásban, mint az

ékbenyomódásban megtalálható: a részecskék szétválasztása egy
egyenes mentén.

A fentebb tapasztalt eltérések oka pedig —
- nézetem szerint —

a következ lehet. Az ék éle benyomódik a kristálylapba (a 90-fokos

lapszög miatt kb. a benyomódási szélesség felével egyez mélységig),

e kis mélyedés alján s oldalán a kristály felület összetörött vagy
legalább is összenyomott részecskéi foglalnak helyet (a kristály

térfogata kb. I . d-;
t
mm" értékkel csökkent, ahol d a benyomódás

szélessége, I pedig annak hossza); ha az ingát vízszintes egyensú-
lyi helyzetébl kimozdítjuk úgy, hogy a mutató 40 mm-es kitérést

végezzen, az ék kb. 7.5 fokkal elfordul, közben a mélyedést szélesíti

s a mélyedés szélén összenyomja az anyagot, egy részét össze is

töri, e porból egy kevés a mélyedésbe juthat s ez a mennyiségétl
s egyes fizikai tulajdonságaitól függ módon hozzájárulhat a len-

gések csillapításához. Természetesen a leveg közegellenállása is

csillapít, de ez egyrészt csekély, másrészt közel állandó hatású; te-
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hát figyelmen kívül hagyható. A szélesedés értékei : Steatit 0.077,

Ksó II. 0.05, Gipsz 11. 0.072; ezek alapján számított keménységek

is csak alig felelnek meg a keménységi sorrendnek; értékeik u-

gyanis
Steatit 1— 1.5, Gipsz II. 1.07—1.61, Ksó II. 1.54—2.31.

Összefoglalásképen mondhatjuk: a csillapodási görbe alapján

meghatározott mennyiségekbl ez a keménységi sorrend alakul ki:

steatit, ksó, gipsz; vagyis ezen módszer szerint a gipsz keménysé-

ge határozottan nagyobb a ksóénál.

A keménységi sorozat többi tagjának a vizsgálata folyamatban

van; azt hiszem, arról is rövidesen beszámolhatok.

Meg kell jegyeznem, hogy szándékosan kerültem minden kris-

tályalaktani és kristályfizikai szempontot, mert a vizsgálat tárgyát

képez keménységi skálák sem vették azokat figyelembe. Azt is ki

kell emelnem, hogy az ingás sklerometer használhatóságáról csakis

azok figyelembevételével lehet dönteni.

A kristályok és csiszolatok szives átengedéséért hálás köszöne-

tét mondok M a u r i t z Béla és V e n d 1 Alá d á r egyetemi tanár

uraknak.
* # #

Durch diesen Untersuchungen, welche ich mit dem Pendelskle-

rometer ausgefiihrt hat te, wollte ich festsetzen, oh es unter den mit
gedámpfter Schwingung verknüpften Grössen eine solche gi'ot, mit
dér die einzelnen Werte dér M o h s-sclien Harteskala zu ersetzen

sind. Die folgenden Kristalle wurden geprüft: Talk. Steinsalz und
Gips. An jedem Stíicke wurden die Messungen in 12 Riehtungen,
welche voneinander um 30 Graden abwichen, ausgefiihrt. Die ers-

te Richtung war parallel mit dér C-Achse am Gips, und mit dér

Würfelkante am Steinsalz; diese Richtung war beliebig am Talk
(es war ein unorientierbarer Stiiek). Die Harte wurde aus dem lóg.

Dekrement, aus dér Subtangente dér Dampfungskurve, aus dér

fünften Ablenkung, usw. berechnet. Es ergibt sich aus diesen Un-
tersucliungen, dass mit dem Pendelsklerometer die folgende Reihen-
folge dér Harte festzustellen ist: Talk, Steinsalz, Gips. Aus den
Werten dér Eindringungsbreiten vor und nacli dem Abklingen dér

Schwingungen ergeben sich aber die Hiirten náherungsweise nacli

dér M o li s-schen Skala.
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BARIT ÉS SZTI LPNOSZÍDER IT RUDÁBÁNYÁRÓL.

Irta: Dr. Brummer Ern.

KRÍSTALLÍSIERTER SCHWERSPAT FND
STILPiNOSIpER LT AITS RÚDARANYA.

Von Dr. E. Brummer.

/. Kristallisierter Schwerspat.

Alis Rudabánya ist nacli Dr. L. Tokod i’s Beschreibung
dér derbe, bráunlich grau gefarbte Schwerspat langst bekannt. Neu-
erlich habén wir aus G y. Kert a i’s

1 Veröffentlichung aueh
den am Brauneisenstein angewachsenen kristallisirten Schwer-
spat keimen gelernt. Die KristaRe sind zweierlei:

1. 5.0—8.0 min grosse, weisse Tatéin, (0 01) (110) und
2. 0.5 mm grosse, tunkol nde, wasserhelle, durch ausgezeichnet

schöne Flachen begrenzte Individuen. Diese sind aus dem Barium-
gehalt des Spateisensteins einerseits und des Ankerits auderseits,

ausserdem aus dem sich in dem fein kristallisierten gelben Spal-

eisenstein findenden Sehwerspatadern abzuleiten.

Aus dér erwahnten Vert fentliehung G y. Kertai’s habén
wir auch die Zonarstrnirte Kupí'er-Cuprit-Mabiehitkrislalle er

kannt. Das gediegene Kúp fér wurde zuerst an den Oberfláchen zr
Guprit oxidiert und infoige Kohlensaure-Einwirkung ,in Malachit
umgewandelt,

# # *

Kristallisierter Schwerspat an den Kupfer-Cuprit-Malachit
Kristallén.

Die Barytkristalle habé ich an einem Exemplar meiner aus
Rudabánya stammenden Sammlung und zwar an gediegenem Kup-
fer gefunden. Die das gediegene Kupfer einhiillende Cup-
rit-Malachit-Kruste ist mit kleinen, farblosen, wasserklaren,

tafelförmigen Barytkristallchen didit bewaehsen. Ilire Grösse be-

tragt ungefahr 1.0—2.5 mm.
Bei Untersuchung samtlicher aus Rudabánya stammenden

gediegenen Kupfer Exemplare habé ich folgendes festgestellt.

1 Gy. Kertai: Neue Vorkommen aus dér Oxidationszone von
Rudabánya, Földtani Közlöny Bd. 65. S. 21—30. (1935.)
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Aus sieben Stufen sind zwei vollkommen frei von dér durch

Kert a i beschriebenen und von ihm als Edéi-Patina benann

ten Kruste. An zwei weiteren Exemplaren liabe ieh neben dér Cup-
rit-Malachit Kruste aucb Sehwerspatkristalle beobachtet. lm Ge-

genteil zu dem Ersterwíihnten sind an dem zweiten, máchtigen

(150X90X60 mm grossen, 350 g wiegenden) gediegenen Kupfer-

stück die Barytkristalle nur spiirlich aufzufinden. An den drei

letzten St iieken sind sie gar nicht zu treffen. Aber allé drei weiseu
ausser dér Cuprit-Malachitkruste noch kleino weisse, kugelförmige

faserige Aragonitkristallh aufen auf, dérén Durchmesser zwisehen
1.0—,5.0 mm schwankt.

Vass Ern felv.

Boritkristallen arn Brauneisenstein.

G y. Kertai fond die von ihm beschriebenen Schwerspat-

kristalle in den Spalten des Limonits. Audi ieh habé an einer

Brauneisenstein-Stufe dicse jetzterwahntcn 0.5 mm grosse Baryt-

kristalle gefunden, die den grössten Teil dér Stufe bedecken. Ilire

Oberflache ist mit einer schwarzen kristallinischen Kruste (Pyro-

lusit?) überzogen. Einige Kristallchen sind aber rein, sodass mán
an denen Farbe und Glanz leieht feststellen kaim.

Auffallend ist es, dass diese Barytkristalle von zahlreichen

kleinen, wasserklaren, farblosen, durchsichtigen, vollkommen ge-

stalteten Kalkspat-Kristallen, (Romboedern) begleitet sind.

Es ist aucb zu bemerken, dass samtliche gediegene Kupfer-
Stücke meiner Sammlnng, die frei von dem edlen Patina sind und
solche, die sowohl Cuprit-Malachit-Überzug, wie Baryt-Kristal

-

le aufweisen, keine Aragonit- und Kalkspatkristalle besitzen. An
dicsen Stufón sind alsó ausser dér Cuprit-Malachit Patina nur
Schwerspatkristalle und an den drei zuletzt erwahnten nur Ara-
gonithaufchen aufzufinden. Diese, am Brauneisenstein angc-
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pflanzten und die weiter untén zu besprechenden Barytkristaile

sind aber von den schon erwánten, schönen. kleinen Kalkspatrom-
boedern begleitet.

Barytkristaile an den Schwerspat-Adern des Spateisensteins.

An einer gelblichen, feinkristallinischen Sideritstufe sind

drei Schverspatadern zu beoba^chten. Dér áusserste bildet sogar
eine Oberfláche. An diesel' ist die zvei te Art dér von G y. K e r-

t a i beschriebenen Barytkristall, und zwar dér tafelförmige
Schwerspat, zu fiúdén. Die Kristalle sind weiss, undurelisichtig

und ungefahr 3.0—8.0 mm gross. Leider sind fást allé abgebroehen.

Audi diese sind durch Kalkspatromboeder begleitet.

An einer anderen, den jetzt beschriebenen ganz ahnlicbou

Stufe sind mehrere wohlbehaltene Barytkristaile zu beobachten.

an denen die Kalkspatromboeder dicht angewachsen sind. 'n
dem unteren Teil dieses Sideritstiickes fanden wir zahlreiche Ba-
rytadern, zwisehen denen sich rotbrauner Brauneisenstein gelagert

hat. Audi in diesem Limonit finden wir viele 1.0—2.0 mm grosse

wasserklare Kalkspatromboeder. Áhnliche Barytadern, ebenso

von Limonit und Kalkspatromboedern begleitet, finden sich auch
am derben Schwei'spat vor.

2. Slilpnosidérit.

Aus dér Oxidations-Zone von Rudabánya ist dér Limonit

langst bekannt. Das Vorkommen ist sehr abwechslungsreich. Die

Stilpnosiderit genannte, schlackahnliche. pechschwarze Variation

hatte mán aber von hier noeli nicht beschrieben.

Stilpnosiderit

Unlangst faiul ich den Stilpnosiderit ganz unerwartet in ci-

nem stark zerfallenen, mit Markasit imprágnierten Sideritstiick,

in Markasit eingebettet. derselbe sclilüpft aus einer tropfsteinarti-

gen, rohrigen Markasitbildung hervor. Dér sichtbare Teil ist unge-

fahr G.O mm láng und 2.5—3.0 mm breit. Dér Fönn naeh ahnelt
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derselbe einem sich gégén die Spitze geschwollenen Tropfen. Dér
n litere Teil ist fást flach. Auf dér Oberfláche befinden sieli meh-
rere zu dér bei dem muscheligen Bruch beobachtbaren Kurven
iihnlich biegende Faltén, die arn unteren, flachen Teil viel diehter

erscheinen. Dementsprechend ist das Stück hier fást grau. lm Ge-

genteil ist die Oberfliiche dér tropfartigen Spitze glanzend, pech-

sehwarz und mit dem aus den Sammlungen bekannten Stilpnosi

dérit ganz identisch. Stahlnadel ritzt es nicht.
• • •

Rudabányáról dr. Tokody L leírása nyomán már régtl

fogva ismert volt a vaskos barit. Kertai G y. leírásából a limoni-

ton fennött kristályos baritól is megismertük. A kristályok kétfé-

lék és pedig:

1. 5.0—8.0 mm-es fehér táblák (0 0 1) (110), valamint
2. 0.5 mm-es villogó, víztiszta, kitn lapokkal határolt egye-

dek.

Szerz az utóbbiakat a rudabányai termésrezek ugyancsak
Ivertai G y. által leírt nemes patinájára telepedve is megtalálta.

Ezenkívül a fehérszín táblás baritkristályokat is megfigyelte a

sárgásszin aprókristályos sziderit barit erein. Feltn, hogy úgy
a limonitra, mint a, bariterekre telepedett baritkristályokat apró
tökéletesen fejlett, víztiszta kaiéit romboederek kisérik.

A limonit stilpnoszideritnek nevezett salakszer, szurokfeke-

te változatát Rudabányáról még nem írták le. Szerz markazitba
ágyazottan figyelte meg.

# # *

Hálás köszönettel tartozom Sass Jen útmester úrnak, aki

gyjtés közben (1933. aug.) útbaigazításaival támogatott és akinek

gyjteményem legszebb darabjait köszönhelem. Hasonlóképen
Wagner telepfelügyel úrnak is, aki két szép, köztük a barit

kristályokat is tartalmazó termésrézpéldánnyal ajándékozott meg.

TÁRSULATI ÜGYEK
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat 1938. évi

február hó 9-én tartod LXXXVIII. rendes közgylésérl. Elnök:
Ven dl Aladár. Jelen van: 45 tag, 39 vendég. A közgylést elnök

alábbi megnyitóval vezette be :

Mélyen tisztelt Közgylés !

Tisztelettel üdvözlöm a Magyarhoni Földtani Társulat mködé-
sét mindig nagy érdekldéssel kisér miniszterek, intézmények és

társulatok képviseljét: a m. kir. pénzügyminiszter úr képviseletében

megjelent Bhm Ferenc miniszteri osztályfnök urat, a m. kir. ipar-

ügyi miniszter úr nevében jelenlev ieleydi fíoth Károly dr. állami
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szénbányászati igazgató, miniszteri tanácsost, egyetemi tanár urat, a

m. kir. földmvelésügyi minisztérium képviseljét, Kund Ede Zoltán

dr. miniszteri osztálytanácsos urat, a m. kir. vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter úr képviseletében itt lev Ybl Ervin dr. miniszteri taná-

csos urat, a m. kir. József Nádor Mszaki és Gazdaságtudományi Egye-

tem Bánya- Kohó- és Erdmérnöki Kara nevében megjelent Vitális

István dr. egyetemi tanár urat, az Országos Magyar Bányászati és

Kohászati Egyesület küldöttjeit: Itátit Flóris bányaügyi ftanácsos
urat és Káposztás Pál dr. urat, a Magyar Mérnök- és Építész Egylet

nevében megjelent Pap Ferenc urat, a Székesfvárosi vízmvek vezér-

igazgatóját, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat képvisele-

tében jelenlev Gombocz Endre dr. egyetemi c. rk. tanár, ftitkár

urat, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége kép-

viseljét, Farkass Kálmán ny. h. államtitkár urat, a Magyar Bar-
langkutató Társulat nevében megjelent Kod iá Ottokár dr. egyetemi
e. ny. rk. tanár urat, a Budapesti Földrengési Obscrvatoriumot kép-

visel Simon Béla dr. megbízott igazgató urat, a Budapest Székesf-
város Iskolánkívüli Népmvelési Bizottság nevében megjelent Pály i

Sándor tanár urat.

Melegen és mély tisztelettel köszöntm a megjelent hölgyeket és

urakat,

A jegyzkönyv hitelesítésére felkérem Lóczy Lajos dr., Vitális

István dr. és Zsivny Viktor dr. urakat.

Gondolatunk legelször az elmúlt évben örökre eltávozottakhoz

szálljon.

Heim Albert tiszteleti tagunk. Reichert Róbert választ-

mányunk tagja és Maros Imre, a Földtani Közlöny idegen nyelv
részének évtizedeken át szerkesztje s éveken át másodtitkárunk örök-

re eltávozott körünkbl. Róluk mindjárt külön megemlékezések fog-

nak elhangzani.

Május 31-én halt meg Litschauer Lajos ny. min. tanácsos,

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 32 éven át

volt titkára, a Bányászati és Kohászati Lapok fszerkesztje (szül.

Nagyágon, 1858 április 13-án). Vérbeli bányász volt s ezért mindig a

legnagyobb érdekldéssel figyelte a földtan fejldését. Társulatunknak
1886 óta volt h tagja. Mikor a Bányászati és Kohászati Lapok f-
szerkesztje volt, mindig arra törekedett, hogy folyóiratában földtani

értekezések is minél gyakrabban megjelenjenek.

Július 8-án hunyt el Bella Lajos (szül. 1850 december 29-én

Pozsonyban), nyugalmazott középiskolai igazgató, a magyar középis-

kolai tanárság nesztora, a Magyar Tudományos Akadémia levelez

tagja. Tehetséggel megáldott, keménykötés, igazi magyar úr volt.

Középiskolai tanári mködésén kívül a régészetnek és Sopron városá-

nak élt. Régészeti munkássága külföldön is jól ismert. Annak idején

(1887) nagy eredményt ért el a Sopron mellett lev Várhely (Burgstall)

területén végzett ásatásaival. Itt skori telepet tárt fel s ez Közép-
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Európában i
eddig a legnagyobb hallstatt-kori erdítmény (Kr. e. 8— í.

század). A Várishegyen s a Lajtahegységben végzett ásatásai is nagy-

sikerrel jártak.

Sopron város társadalmi eleiében is sokat jelentett mködése.
Egyenl könnységgel forgatta a tollat magyar és német nyelven ív.

tn szónok volt. Megalapította a Soproni Régészeti Társulatot s m-
ködése a soproni városi múzeum fejlesztésében is maradandó emlék.
A magyar nyelv és szellem terjesztésében fáradhatatlanul munkálko-

dott Sopronban. Társulatunknak 1912 óta volt hséges tagja. A föld-

tannal ugyan közvetlenül nem foglalkozott, de tudományunk eredmé-

nyeit mindig szemmel tartotta. Az közbenjárására került a borbolyai

híres sbál na-maradvány (Mesocetus hungaricus Kadic) a M. Kir.

Földtani Intézet múzeumába. Társulatunk Barlangkutató Szakosztá-

lyának elnöke volt 1917-t! 1926-ig.

Nevét és tudós kutató szellemét a „civitas fülel issima“, a Burg
stall és a Váris örökké hirdetni fogja.

A 1 1 a i Nándo r nyugalmazott bányaigazgató augusztus lö-an

67 éves korában fejezte be földi pályafutását. 1932 óta volt lelkes ta-

gunk.

November 4-t n 79 éves korában távozott örökre körünkbl B i n

.

János, a ruszkicai márványbáuya tulajdonosa. 1886-ban választóim

meg társulatunk rendes taggá s azóta mindvégig nagy érdekldéssel

kisérte a társulat fejldését.

December 25-én balt meg 63 éves korában Vasváry Béla
gyógyszerész 1922 óta hséges tagunk.

Emléküket a Társulat mindig kegyelettel fogja rizni.

A múlt évben telt cl húsz esztend a Hidrológiai Szakosztály-

megalakulása óta. Gróf Marenzi Károly cs. és kir. gyalogsági tábor-

nok már 1916-ban hidrológiai társulat alakítását javasolta. A háború
miatt azonban önálló társulat alapítása nagy nehézségekkel járt volna.

Azért javaslatát úgy módosította, hogy a társulat helyett a Magyar-
honi Földtani Társulatban Hidrológiai Szakosztálya alakuljon. Az
1917 január 21-én tartott választmányi ülés elhatározta, hogy a szak

osztály megalakítását javasolja a közgylésnek. A február 7-én tar-

tott közgylés egyhangúlag kimondotta a Hidrológiai Szakosztály

megalakítását.

A Szakosztály ügyrendjét az 1917 június 6-án tartott rendkívüli

közgylés egyhangúlag elfogadta. Tíz nappal késbb a Szakosztály
megtartotta választó ülését

A húszesztends évfordulót s a szakosztály jelentséget Weszelsz-
ky Gyula dr. szakoztályi elnök úr a múlt hó 26-án tartott évzáró
ülésen ünnepélyesen méltatta. Magam itt csak azt hangsúlyozom, hogy
Társulatunk valóban büszke a Hidrológiai Szakosztályra eredményes,
a tudomány és a gy-akorlat szakembereit egyesít kitn munkásságá-
ért.
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Mélyen tisztelt Közgylés!

Háromnegyed évszázada, hogy Arany János a következ sorokat

irta: „Soha nagyobb szükségét nem érezte irodalmunk, mint most, hogy

a magyar nyelvet éktelenít s megrontó germanizmusok s minden-

léte izmusok ellen valamely ers hang szünet nélkül kiáltsa a „Cart-

haginem delendam“-ot.”

Bizonyos, hogy még sokkal ersebb hangon írt volna a költ, ha

a mai magyar földtani irodalmat olvashatta volna. A magyar föld-

tani-ásványtani munkák nyelve semmivel sem jobb, mint a többi ma-

gyar természettudományi irodalmi termékeké.

A Magyar Tudományos Akadémia küzdelmet indított meg nyel-

vünk helyes használatáért és tisztaságáért. Ez a küzdelem azonban

csak akkor fog igazán jó eredményt elérni, ha mindannyian teljes

erkkel támogatjuk ezt a nemzeti ügyet. Ma már csaknem minden té-

ren megindult; ez a küzdelem. Ügy érzem, hogy a Magyarhoni Földtani

Társulatnak is nagyobb ervel kell törekednie arra, hogy az ásvány-

tani-földtani irodalmunk nyelve minél magyarabb legyen. Ezért fog-

lalkozom most röviden a közleményeinkben elburjánzó magyartalan-

ságok és más hibák néhány kirívóbbjával.

Hibáinkat lényegében két csoportban tekinthetjük át. Az egyik

csoport a kifejezésbeli idegenszerségek s a magyar nyelv szokásával,

hagyományaival össze nem fér egyéb kifejezésbeli helytelenségeket

foglalja össze. A másik csoportba osztom az idegen szavak felesleges

használatát.

A kifejezésbeli idegenszerségek ártanak nyelvünknek legtöbbet,

mert magyar észjárásunk helyett egészen idegen szellemet, idegen

gondolkozásmódot kényszerítenek ránk. Ezek között a legtöbb német
eredet. Ásványtani és földtani munkásságunkra különösen ersen
hat a német irodalom, mert ezeknek a tudományoknak az eredményeit

túlnyomó részben a német munkákból ismerjük meg. Általában a mai
magyar nyelvünkben a német hatás a legersebb. Szinnyei József öt

évvel ezeltt a következket írta: „Hogy a mi édes magyar nyelvünk
mennyire át meg át van itatva németséggel, annak van egy jó próbája.

Ha németül írunk és egyszerre csak 'megáll a toliunk, mert valamely
kifejezés hirtelenében nem jut eszünkbe, csak arra kell gondolnunk,
hogy ezt magyarosan hogy is mondjuk és ime toliunk mindjárt tovább

halad a papiroson.
4 *

Lássunk néhány példát.

Elterjedt németesség a két és több tagú alany állítmányának

többesszámba tétele, például: A hegység szerkezetét X és Y tanulmá-

nyozták. Helyesen: tanulmányozta.

A „hegy** és a „halom” szóval alkotott helységnevek eltt nincs

nével, a hegyek neve eltt azonban van. pl.: a Gellérthegyen lakom,

felmegyek a Ferenchalomra, de: Feketehegyen lakom, Sashalmon la-

kom.
Németes a határozatlan nével használata a következ kifejezé-

sekben: a földtani vizsgálatok vezetje egy kitn szakember, egy tu-
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dósnak szerénynek kell lennie (helyesen: a tudósnak), ezt a kérdést

csak egy részletes földtani tanulmány oldhatja meg, stb.

Tárgyas igék mellett az „azt“ használatával ne utánozzuk a né-

met „es”-t. A magyarban a tárgyas ragozás maga kifejezi a harmadik
személyi! névmást, mint tárgyat. Fölösleges az „azt“ ezekben a kife-

jezésekben: „mint azt már Hantken megállapította", „mint azt fentebb

láttuk”, stb.

Nyelvünk ersen romlik szóvonzat. tekintetében a -nál, -nél rag

németes (bei) elterjedése miatt más ragok (leginkább a -bán, -ben, -on,

-en, -ön) helyett. Igazi helyhatározó jelentésben és hasonlításkor he-

lyes a -nál, -nél, pl. Istvánéknál voltam, a Kékes magasabb a Csóvá-

nyosnál. Nem helyes azonban: az elkerült fajoknál látjuk, (helyes: fa-

jokon); a megfigyelések feldolgozásánál X. Y. segített, (feldolgozásá-

ban); a földpátoknál észleltük (földpátokon). Ne mondjuk: keresztezett

nicoloknál (bei) vagy keresztezett nicolok mellett, hanem keresztezett

nicolok közölt.

A vonatkozó névmások (aki, amely, amikor, ahol) a latin qui,

quae, quod mintájára legtöbbször egészen hibásan nagyon ersen gyö-

keret vertek mondatszerkezetünkben, éldául: A folyó, amely itt igen

mélyen bevágódott, két részre osztja a hegységet. Helyesen: A folyó

itt igen mélyen bevágódott s két részre osztja a hegységet. A nyugati

forrás vize volt az, amelybl az édesvízi mészk lerakodott. Helyesen:

Az édesvízi mészk a nyugati forrás vizébl rakódott le. Észlelte a

réteg dlését, amit megmért. Helyesen: Észlelte s megmérte a réteg

dlését. Itt a vonatkozó névmás tulajdonképen a tárgyas igera-

gozást, nyelvünk egyik legjellemzbb sajátságát kerüli el.

Gyakran használjuk a „képez", „alkot” igét a német „bildet” min-

tájára ott, hol a „van" igének egysszám harmadik személyit alakját

nem kell kitenni például: Mindegyik rög külön olajtartót képez, he-

lyesen: mindegyik rög külön olajtartó: a szabály alól kivételt képez, he-

lyesen: a szabály alól kivétel. Ez a törésvonal alkotja a hegység nyu-

gati határát, helyesen: ez a törésvonal a hegység nyugati határa. A
burdigalien Budapest környékén jól meghatározható szintet alkot, he-

lyesen: a burdigalien Budapest környékén jól meghatározható szint. A
vizsgálat tárgyát képezi, helyesen: a vizsgálat tárgya.

Elég srn találkozunk a „szenved" teljesen németes használa-
tával. A rétegcsoport gyrdést szenvedett, helyesen: a rétegesoport
gvrdött. Nem szenved kétséget: nem kétséges, kétségtelen; a fénysu-

gár törést szenved, helyesen: megtörik.

A „létezni" még mindig ersen kisért. Valahol a következt ol-

vastam: „Már akkor létezett a folyó déli irányú kanyara"; helyesen:

már akkor megvolt kanyarulata.

Sokszor használatos a „feküdni" ige a „Hegen” hatására, például:

a síkság a folyó mellett fekszik (helyesen: terül el.); a kutatás érde-

kében fekszik (a kutatás érdeke); célomon kívül fekszik (nem célom).

Ne mondjuk, hogy „erre a megfigyelésre igen nagy súlyt fek-

tettem", sem azt, hogy „súlyt helyeztem” (Gewieht légén). Helyesen
azt mondjuk: Ezt a megfigyelést igen fontosnak tartottam.
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Felfogásunkat ne támasszuk alá (unterstützen), hanem támogas-
suk. Ne kutassunk vasércek után, hanem vasércek nyomát kutassuk !

Gyakori kifejezésünk a „szerepet játszik" is. Pl. „A gyrdés
nagy szerepet játszott a hegység kialakulásánál"; helyesen: A gyr-
dés nagy szerep volt, vagy a gyrdésnek nagy szerep jutott a hegy-

ség kialakulásában.

Más idegenszerségek: Pontos adatok nem állnak rendelkezésre

(zr Verfügung stehenk helyesen: pontos adatok nincsenek. A szelvé-

nyek elvégzése több napot vett igénybe, helyesen: több napig tartott.

Ezen kzetek nagy elterjedést mutatnak, helyesen: ezek a kzetek na-

gyi- i elterjedtek. Ezen réteg az egész rétegcsoport középs részét kép-

viseli, helyesen: Ez a réteg az egész rétegcsoort középs része. Egé-

szen hasonló képet ad a másik táblázat, helyesen: egészen hasonló a

másik táblázat. Ezen hegység nagy érdekességet kölcsönöz a vidéknek,

helyesen: ez a hegység a vidék nagy érdekessége. Ezen megfigyelések

birtokában megállapítottuk, helyesen: ezekbl a megfigyelésekbl meg-

állapítottuk. Száz méterre öt telér esik, helyesen: öt telér jut. Ez a

terület más elbírálás alá esik, helyesen: ezt a területet máskép kell

elbírálnunk. A hegység úgy földtani, mint kzettani szempontból igen

érdekes, helyesen: — — — mind földtani, mind kzettani szempontból...

A hegy uralja a vidéket, helyesen: . . . uralkodik a vidéken.

A „belül" helyre vonatkozik, pl. a városon belül, a kerítésen be-

lül. Helyesen tehát nem így mondjuk: A kísérleteket két héten belül

befejeztem, hanem igy: . . . két hét alatt befejeztem.

A „szinte" és „szintén” szavakat ne cseréljük fel. Szinte = csak-

nem, majdnem; szintén = is.

Elég gyakran olvassuk a következ kifejezéseket is: A kísérletek

folytatása már nem áll módomban, helyesen: . . . már nincs módomban.
Ilyen feltételek mellett nem voltam képes megállapítani, helyesen:

ilyen feltételekkel nem tudtam megállapítani. Abban a helyzetben va-

gyok = módomban van Dacára annak, hogy — ámbár, jólle-

het, noha. Amennyiben lehetséges = ha lehet. Amennyiben
megtehetem = ha megtehetem. Vegyünk egy példát = mondjunk egy
példát. Tudomással bír == tudomása van; nem bír tudomással == nincs

tudomása. Hatást gyakorol rá i_- h át rá. Fejldést mutat = fejldik.

Megfigyelés tárgyává tettem = megfigyeltem. Jelenleg = most. Ille-

tleg, illetve és ,vagyis, azaz. Miszerint hogy. Miért is = ezért is

Ebbl kifolyólag — emiatt. Amennyiben a réteg dlése megfigyelhet
= ha a réteg dlése megfigyelhet. Ezáltal = ezért, ezzel, ettl, ennek

következtében. Leszögezem = hangsúlyozom, megállapítom. A kzet
víztartalma „magas" (hoch) helyett mondjuk úgy, hogy a kzet víztar-

talma nagy.

Megtart szavunkat ne mellzzük a betart kedvéért (einhalten).

Megtartom az irányt, megtartom Ígéretemet, szavamat és nem betar-

tom. A be- igeköt általában kezd nagyon terjeszkedni: bemérte (ein-

messen) a távolságot = megmérte; beígér = megígér; beszüntet =
megszüntet.

Nem leészleljük a mágnest helyzetét, hanem észleljük, esetleg
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leolvassuk. No fektessük le az elvet, hanem rögzítsük. Nem leegysze-

rsített szelvényt rajzolunk, hanem egyszersített szelvényt. Kísér-

leteinket nem lezárjuk (abschliessen), hanem befejezzük. Az eredmé-

nyeket a könyvben nem hozzuk (bringen), nem leközöljük, hanem kö-

zöljük.

Gyakori kifejezések a földtani és a kzettani irodalomban a kö-

\ étkezk : elmeszesedett (verkalkt), elszenesedett, ellfpfnonitosodott, el-

kovásodott; helyesen azt kell mondanunk: megmeszesedett, megszene-

sedett, meglimon i tosodott, megkovásodott. Ha a folyamat még tart,

akkor: szenesedik, meszesedik, limonitosodik, kovásodik. Szenesedésbe

megy át = szenesedik. Fedü = fed; fekli = fekv; pl. fed rétegek,

a rétegcsoport fekvje mészk, fedje homok.

Folytathatnám még tovább is. E helyett azonban kérelemmel

fordulok mindegyik tagtársamhoz: Javítsuk a nem magyaros kifeje-

zéseket, szokjunk le az idegen kaptafára szabott mondatszerkezetrl,

szókapcsolatokról. Ne felejtsük el, hogy Gárdonyi szerint lehet magyar

szavakkal is magyartalanul beszélni úgy, hogy „a szavak magyarok

a mondatok németek.”

Nyelvünk tisztasága ellen sokat vétünk az idegen szók feles-

leges használatával. Evvel ugyan kevesebbet ártunk, mint az említett

hibákkal, mégis lehetleg mellznünk kell az idegen szavakat.

Minden fejld nép sokat tanul szomszédaitól, a megtanult is

méretekkel szavakat is vesz át. A nyelv igyeksziK az átvett szót sajal

jellemének megfelelen használni. Az idegen szavak egy része csak

nehezen helyettesíthet megfelel magyar szóval. Törekednünk kell

azonban lehetleg azokat is lassanként magyar kifejezéssel pótolni.

Soha sem szabad azonban idegen szavakat használnunk, ha meg-

felel, jó magyar szóval is ki tudjuk fejezni magunkat. Kosztolányi

Dezs szerint mintegy 6000 ilyen felesleges szót használ az irodalmi

nyelvünk, meglev jó magyar szavak helyett ! Ha nincs megfelel
magyar szavunk, alkossunk alkalmas magyar kifejezést.

Tudományos mszavaink nagy része ma még idegen. Társula-

tunk azonban törekszik ezek magyarítására is. Ebbl a célból választ-

mányunk már régebben bizottságot alakított, noha jól tudjuk, hogy
ma még nem szoríthatunk ki minden idegen mszót.

Az idegen szavak gépies fordítása gyakran rontja nyelvünket.
Ezért a mszavak magyarítása sokszor nehéz feladat s gyakran egé-

szen új szót kell alkotnunk. Az új szó esetleg kezdetben nagyon szokat-

lan s talán nem is fejezi ki tökéletesen az idegen szó képzettartalmát.
Ha azonban az új magyar mszót sokféle képzetkapcsolatban sokszor
használjuk, lassanként tökéletesen ugyanolyan jelentést nyer, mint
az eredeti idegen mszó. A szavak valódi értelmét a folytonos haszná-
lat, a megszokás, a hozzájuk fzött képzettcsoport szabja meg. Például:
nézzük a „sarok” szót. A lábnak, a cipnek, az asztalnak, a szobának,
az ajtónak, a haznak, az utcának, a Földnek, a mágnestnek van sár.

ka. Alikor azt mondjuk a szófogadatlan gyereknek: takarodj a sarokba,
egy pillanatig sem gondolunk a cip sarkára, vagy az asztal sarkára.
A hotel a franciában szállót és városi lakást is jelent; a magyarban
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csak szállót. Az óra a magyarban jelenti a Stunc!e-t, az uhr-t és a

nyelvhasználatban nem tévesztjük össze ezeket a fogalmakat. A trai-

fico az olaszban nem csak dohányos boltot, hanem mindenféle boltot

jelent. A magyar „trat'ik“ olyan boltot jelöl, hol a dohány, a szivar

stb. a legfontosabb árú.

A finnek rendszeresen irtják az idegen szavakat. Az alkotott új

szavaik nem mindig teljesen pontosan ugyanazt a képzetet tartalmaz-

zák, mint az idegen szó. Mégis a szándékolt jelentést a használat rög-

zíti az új szavakban.

Ne riadjunk vissza tehát emiatt az idegen szavak kiszorításától !

Arra nem gondolhatunk, hogy a kövületek, ásványok, kzetek ide-

gen nevét márol-holnapra megmagyarosítjuk. Ezek a nevek más nyel-

vekben is eredeti idegen alakjukban maradtak meg; csak nehány kö-

zönséges ásványnak és kzetnek van eddig magyar neve. Az idegen

nyelvekben is általában megtaláljuk ezek nevét: ksó ezüst, arany,

mészk, homokk, homok, kavics stb. de igenis, sok más idegen szak-

kifejezést kiszoríthatunk már meglev vagy most képzete magyar szó-

val. Ilyenek például:

Abláció = elhordás; abszorpció = elnyelés; fényabszorpció =
fényelnyelés; akkumuláció = felhalmozódás; aktuális = idszer;
antiklinális = nyereg; apofizis = nyúlvány; bipiramis - kettsgúla;

biszektrix — szögfelez; citadella = fellegvár; denudáeió = pusz-

tulás; depresszió = süllyedés; diafragma = fényrekeszt; diagenezis

— átalakulás; dimenzió = méret pl. két dimenziós rács = kétméret
rács; diszkontuluum = hézagos szerkezet (kristálytanban); diszkordáns

dlés—- nem egyenl dlés; diszperzió (a fénytanban)— színszórás; tö-

résmutatók diszperziója = törésmutatók színszórása; tengelyszög szín-

szórása; szögfelezk színszórása; doina = tet ; dóm= boltozat; epeiro-

genetikus= szárazulatképz; ekvivalens =- egyenlérték; erupció =
kitörés; extraodi nárius (sugár) = rendhagyó (sugár); faciés •— kifej-

ldés (kzettani értelemben) pl.: az üledékek fáciese eltér = az üle-

dékek kifejldése eltér; facies = élettáj (biológiai értelemben); fény-

intenzitás = fényersség; flexura = haj lás; fixirozni = rögzíteni,

pl. kitünen fizirozott szint = kitünen rögzített szint; generáció —

-

nemzedék; heterogén = különnem'; homogén = egynem; horst =
sasbérc; identikus pontok a térrácsban = azonos pontok a térrácsban;

indikáció = nyom, jel; ingresszió = behatolás; intenzív = ers; in-

tenzitás - ersség; interferencia = hullámtalálkozás; intervallum =

köz; intruzió — benyomulás; izomorf = egyszabású; koefficiens =
velejáró; kompenzálódik = kiegyenlítdik; kompenzáció kiegyenlí-

tdós; kompenzátor (pl. Babinet féle) = kiegyenlít; koncentrikus =
egyközep; konkordáns dlés = megegyez dlés; kontinens - szára-

zulat; kritérium = fjel; lakusztris = tavi; lemniszkáta = hurokvo-

nal; marin = tengeri; maximum (görbének) =tetpont; minimum
(görbének) = völgypont; migráció = vándorlás; objektív = tárgyila-

gos; objektív' = tárgylencse; okulár = szemlencse; oktaéder — nyolc-

lap; optikai tengely = fénytani tengely; optikai anomalia =
fénytani rendellenesség; ordinárius (sugár) = rendes sugár; orogene-
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tíkus = hegyképz; paleontológia = slénytan; parallel = párhuza-

mos, egyköz; parallelogramma = egyköz négyszög; parallalepipe-

don == egyköz hatlap; pedion = egylap; peneplén 1= tökéletlen sík-

ság; pentagondodekaéder = ötszögtizenketts; periódus = szakasz;

pinakoid = véglap; petrografia = kzettan; piramis = gúla; pleokro-

os = többszín; plató = fennsík; poláros fény = sarkított fény; lineá-

risán poláros fény = egyenesben sarkított fény; precíz = szabatos;

polimorf — többalakú; precedens = elz eset; prizma = hasáb; pleo-

kroizmus = sokszínség; porustérfogat = hézagtérfogat; reflexió =
visszaverdés; regionálisan elforduló = nagy területen elforduló;

regresszió = tengervisszahúzódás; relatív = viszonylagos; shelf =
talapzat; specifikus = fajlagos; spektrum = színkép; stativ = áll

vány; szekuláris = hosszantartó; szfenoidum = ék; biszfenoidum =
kettsék; szinklinális = tekn; tektonika = szerkezet és szerkezettan;

tektonikai eleváció == szerkezeti kiemelkedés; terra rossa = vörös

agyag; terresztrikus = sázrazföldi; tetraéder — négylap; típus = min-

takép, jelleg; típusos = jellegzetes; transzgresszió = tengerelrenyo-

mulás; vertikális = függleges; vulkán = tzhányó.
Lehet, hogy ezeknek a szóknak némelyikét még jobb kifejezések

fogják idvel helyettesíteni.

Az idegen szók magyarításakor ügyelnünk kell arra is, hogy
ugyanaz az idegen szó nem mindegyik tudományban azonos jelentés,

például: a szimmetria a mennyiségtanban Stachó Tibor szerint a „tük-

rösség“ szóval fejezhet ki. Kristálytani szempontból ez a szó a szim-

metriának csupán csak egyik faját jelöli meg. A kristályok szimmet-
riájának összefoglaló kifejezésére alkalmasabb a (mérnöki szempont-

ból kifogásolható) részarányosság (szimmetrikus = részarányos) sza-

vunk. Evvel a különböz szimmetriák (tükrözés, forgatás, párhuzamos
eltolás stb.) mind összefoglalhatók. (Szimmetria tengely = részará-

nyossági tengely. Pávó Elemér szerint lehetne esetleg az „ismétldésit
használni.

Néha az idegen szót helyettesít magyar szót nehéz vagy nem
lehet úgy átalakítani, mint az idegen szót, például: Geológia = föld-

tan; a geológus szóra azonban eddig megfelel magyar szót nem
használtunk. Vájjon nem lehetne-e a földtanos, földrajzos, kzettanos,
ásványtanos szavakat a boltos, kalapos, tanácsos, százados stb. mintá-

jára elfogadni |

Ha az idegen szó elkerülhetetlen, gondoljunk arra, hogy a ragok
és a képzk a vegyeshangú szavakhoz mélyhangú alakjukban kapcso-

lódnak. Néhány idegen szóban ingadozás mutatkozhatok akkor, ha
az utolsó szótagjuk magashangú. Esetleg összehasonlítással dönthet-

jük el, hogy a mélyhangú, vagy a magashangú alak kivánatos-e. Pél-

dául: titanit, titanitot, titanitok; klorit, kloritot, kloritok; riolit, rio-

l i tót
;
diorit, dioritot; biotit, biotitot; fuchsit, fuchsitok; hematit, hema-

titot; zeolit, zeolitot; augit, augitot; leucit, leucitot; analcim, analcimot;

szanidin, szanidinban;; aragonit, aragonitot; ehabazit, chabazitot; do-

lerit, doleritot; magnetit, magnetitot; andezit, andezitet.

Sok idegen eredet szó hibás alakban használatos, pl. komplexum
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(rétegkomplexum) komplexus helyett, abnormális, abnormis helyett,

katasztrális hold kataszteri hold helyett, stb.

A külföldi tulajdonneveket írjuk magyar szokás szerint úgy,
hogy a keresztnév kerüljön a vezetéknév után. Még akkor is, ha a

keresztnévnek nincsen megfelel magyar neve. Helyesen tehát ezt ír-

juk: Daly Reginaid, Lacroix Alfréd, Laitakari Aarne, Stíllé János,

Suess Ede, Heim Albert, stb. Tóth Béla már 40 évvel ezeltt ezt a

felfogást vallotta.

Természetesen ugyanezen az alapon nem kívánhatjuk, hogy ma-
gyar nevünk idegen nyelven teljesen változatlanul, magyaros alakjában
kerüljön bele az irodalomba. Nevünk ilyen használata teljesen ellen-

keznék az idegen nyelv szellemével.

Az idegen városok, országok, földrészek nehányának a neve szó-

kincsünknek olyan része, akárcsak a közszók. A Bécs szó legalább hat-

száz éves nyelvünkben. Nemcsak Wien helyett használták évszádokon
keresztül, hanem magyar helységnevekben is. Déli és keleti szomszé-
daink nyelvébe is belekerült. Velence, Nápoly, Konstantinápoly, Lip-

cse, Prága, Ázsia, Svájc, Németország, Olaszország stb. is szerves része

nyelvünknek. Az ilyen helyneveket tehát magyar névvel jelöljük. Ne
írjuk, hogy a „wieni medence szerkezete", hanem a „bécsi medence
szerkezete". Régebben a Magyar Földrajzi Társaság Wient, Napolit,

stb. kívánt, késbb ezt a kívánságát sutba dobta.

A franciák Vienne-t, Londres-t, Venise-t, a németek Venedig-et,

Mailand-ot, stb. írnak. Ha nem akarunk a magyarban Clujt, Bratis-

lavat, Kosicet, akkor írjunk Bécset, Lipcsét, Prágát, stb.; együnk ez-

után is „bécsi szeletet" (és nem „wiener” szeletet) s igyunk hozzá raj-

namelléki” (és nem rheinmelléki") vörös bort.

Mélyen tisztelt Közgylés !

A mi édes anyanyelvnk a legtökéletesebb hangszer. A hozzáér-

t minden szín- és hangárnyalatot el tud belle varrázsolni. Ügyel-

jünk erre u finommv, kényes hangszerre, a legnagyobb nemzeti

kincsünkre, nehogy élsköd gombák lassanként elsorvasszák. Ta-

nuljuk meg minél tökéletesebben minden apró csínját-bínját.

Ezzel a Magyarhoni Földtani Társulat LXXVIII. közgylését

megnyitom.

Ezután Lóczy Lajos Heim Albert, Horusitzky Fe-
renc Maros I m re, P a p p Fere n c pedig Reichert Róbert
élete munkásságát méltatta (1. 1—32. old.), majd ezt kóvetleg Papp
Ferenc elstitkár terjesztette el titkári jelentését:

Mélyen tiszteli Közgylés!

Az 1937. év a szegényedés, a veszteségek ideje volt.

Tagjaink létszáma 316, a halál S-at ragadott el sorainkból, 4 ki-

lépett, tehát 4-el csökkent a taglétszám; ez utóbbiak közül különösen

fájlaljuk azok elhatározását, akiknek társadalmi helyzete, érdekldési

köre megengedné, megkívánná, hogy maradjanak. Érthet, hogy az

újak csatlakozásának nagy az értéke: Balogh Kálmán, Barna-
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b á s K á 1 m á n, B udeus A ! a d á r. Erdélyi .J á n o s, K á roly i

Erzsébet, Stille János (Berlin), gr. Teleki Géza és Vajk
Raul azok, akiket, mint új tagokat üdvözölhetünk. Különös öröm,

hogy a tagajánlók között Bogsch László, Fekete Jen, Férc n-

c z i István, Kutassy'E n d r e, L ó c z y L a j o s, R e. i c h e r t R ó-

b e r t, Stransz László, Szentes Ferenc, Takáts Tibor,
Tele g d i R o t h K á r o 1 y szerepelnek, tanúságot téve a Társulat

iránti hségükrl.
Kegye let es ünnepségekrl kell mindenekeltt megemlékeznünk,

mikor az év eseményeit áttekinteni akarjuk: október 24-én egy napon
és egy idpontban a magyar földtani kutatás két odaadó, nagyérdem
tagja emlékének adóztak a magyar geológusok. Messze tlünk, Zenn
lén vm-i Pusztafalun leplezték le a Szádeczky-em léktáblát, melyen e

kiváló család 3 tagjára, köztük S z á d e c z k y-K a r d o s s Gyula dr.-

ra emlékeztek a hálás utódok. A másik ünnepség ugyanakkor a Ba-

kony szivében, Veszprém városában zajlott le, ahol Laczkó Dezs
szobrát leplezték le, érdemeit meghitt ünnepség keretében méltatva.

Békésebb, boldogabb idk fáradhatatlan munkásai voltak k, emlékük

tovább él közöttünk.

Tagjaink közül többen elléptek, kitüntetést, illetve megtisztel

inegbizást kaptak. Az év elején V e n d 1 Alá d á r. Társulatunk elnöke

a Magyar Tudományos Akadémia képviseljeként a felsház tagjává

választatott. Böhm Ferenc min. tan., miniszteri osztályfnöki cí-

met kapta, Telegdi Roth Károly egyetemi tanár, miniszteri ta-

nácsos állami kszénbányászati igazgató lett, Lóczy Lajos egyete-

mi tanárt, a Földtani Int, igazgatóját az Orsz. Ösztöndíj Tanács tag-

jává nevezték ki. Még a nyár elején töltötték be a Debreceni Tisza

István tudományegyetem üresedésben lev tanszékét Ferenc zi Xst

v á n egyetemi m. tanár fgeológus tagtársunkkal.

H o f f e r András és K utassy E n d r e tagtársunk egyetemi

e, rk. tanári címet kaptak.

Pantó Dezs fbányatanácsos az érckutatás és ércbányászás

terén kifejtett munkásságáért legfels elismerésben részesült, Koch
S á n d o r, múzeumi titkár múzeumi tanácsosi címet nyerte el. Fék e-

t e Jen a geofizikai intézet vezetje fbányatanácsossa neveztetett

ki. Hercegi) József dr., a Borsodi Szénbányák h. központi bánya-

igazgatójának bányaügyi tanácsosi cím adományoztatok, dr. Jella-
chich Lajos tagtárs, bányahatósági segédtitkár, Sztrókay Kál-
in á n egyetemi adjunktus, Fekete Zoltán pedig egyetemi tanárse-

géd lett. Hermáim Margit dr. k. a, múzeumi segédrré, Endré-
d y Endre kisérletügyi vegyésszé neveztetett ki, Horusitzky Fe-
renc dr. kisérletügyi adjunktussá, Teleki Géza gróf dr.-t kisérlet-

ügyi tisztviselvé, Szentes Ferencet kisérletügyi asszisztenssé

léptették el. J a s k ó S á n d o r berlini, S z e 1 é n y i Tibor bécsi ösz-

töndíjat kapott.

Nem tartozik ugyan e jelentés keretébe, mert már 1938-as ese-

mény, mégis örömmel kell megemlítenünk, hogy W eszel szky
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(1 y n l.a dr. a Hydr. Szakosztály elnöke tanügyi ftanácsosi, Papp
Simon pedig bányaftanácsosi címet kapott. Mindketten mindenkép
megérdemelték e magas kitüntetést.

Legyen szabad e helyen szomorúan jelenteni, hogy a szegedi
polgári tanárképz fiskolán az ásvány- és földtan-tudomány cg'y

tanszéket vesztett. Ez a megállapítás távolról sem akarja az újonnan
kinevezett tanár személyét támadni, aki mint chemikus a legjobbjaink
egyike, hanem azt akarjuk hangsúlyozni, hogy nem szerencsés egyik
legfontosabb fiskolán az ásvány- es földtani szakot elnyomni; azt

külön kell választani a chémiától, a Polg. Tanítóképz Fiskola soha-

sem volt középiskola jelleg, egy ilyen intézkedés azonban nem fej-

ldést, hanem sorvadást jelent.

E helyen mindig felemeljük szavunkat az slénytani tanszék
betöltése érdekében; eddig azonban hasztalan, a kérdés megoldatlan,
gazdátlan maradt.

Szaküléseinken 15 eladó 17 tanulmányt mutatott be, ?—2 ela-

dást tartottak Balyi Károly és Mauritz Béla, 1—leladással
szerepeltek : B a r t k ó Lajos, Bulla Béla, Edelstein Miksa,
Jaskó Sándor, v. Lengyel Endre, Majzon László, M i-

h í'i 1 1 z I s t v á n, M o 1 1 1 Mária, Pávai Vájná Ferenc, S i g-

m o n d Elek, Szcs M á ria, és Vajk B a u 1. Népszer eladó ülé-

seinken Reichert Róbert, Papin Ferenc és telegdi Róth
Károly voltak az eladók. Lift a Aurél elnöklete alatt megala-

kult, S c h r é t e r Zoltán, Fekete Jen és Simon Bé 1 a közre-

mködésével a geofizikai és seismologiai bizottság, ennek volt egyik

maradandó megnyilatkozása Fekete Jen geofizikai módszerek el-

adás-sorozat els eladása,

A társulat tudományos munkásságának h tükre a Földtani

Közlöny LXVIL kötete 336 lapon 15 táblával 64 szövegközti ábrávaLA
szaküléseken és eladó üléseken elhangzott eladások, továbbá az ott

he nem mutatott Földtani Közlönyben megjelent cikkek tárgykör sze-

rint a következkép oszlottak meg: ásványtani 7, slénytani 7, kzet-

tani 6, földtani 6, geofizikai 3, agrochemiai 1. tektonikai 1, geomorfo-

lógiai 1, vegyes 1.

A Földtani Értesít II. új évfolyama az állandósulás örvendetes

jelét árulta el. Diákok, bányászok, könyvtárak, tanárok írtak; ezek

közül legyen szabad kiragadnom néhány levelet messze idegenbe sza-

kadt véreinktl.

Elsk közt távol Indiából Gedeon Tihamér írt és szinte

örömmel fogadta az újítást a hazai földre emlékeztet hírnököt. Az-

óta maga is emeli az Értesít tartalmának értékét.

Dél Amerikában Buenos Aires, Sao-Paolo és Montevideo 3 is-

kolájába, továbbá az uruguayi Magyar Kör és Magyar Otthon és a

Chilei Magyar Egyesülethez juttattuk el a Földtani Értesítt. Onnan
valók a következ levelek:
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Buenos-Aires. 1S37. II. 4.

„A Földtani Értesítt nagyon köszönöm. Gondosan áttanulmá-

nyoztam és megindítását igen szerencsés gondolatnak találom. A mi

brasil viszonyainkat tekintve nagyon is szükségesnek találom, hogy a

mindennapi élethez annyira közelálló folyóiratot tanítóink is kézhez

kapják. Benne a legmodernebb földtani kérdésekkel ismerkedik meg
az olvasó szinte játszva és ami a legfontosabb, az édes magyar haza

földtani viszonyainak megismerését is lehetvé teszi. A szakkifejezé-

sek magyarázása a klasszikus mveltséggel nem rendelkezknek nyújt

nélkülözhetetlen útbaigazítást. A F. É. gondos olvasása valósággal é-

letre kelti elttünk a földet és felkelti iránta az érdekldést. A ma-

gyarázóképek annyira tökéletesek, hogy ezek alapján minden különö-

sebb nehézség nélkül felismerhetk a hasonló alakulatok s nemcsak
az iskolában értékesíthetk, hanem az iskolán kívüli népoktatásban is.

S z e 1 e c i A mól d“
# # *

Sao-Paolo.

„A Földtani Értesít-ben közölt cikkek kiválóan alkalmasak a

nemzeti öntudat felébresztésére, mert a népet egyszer, érthet alak-

ban megismerteti hazánk kincseivel, gazdagságával, értékeivel.

Egyes cikkei, mit pl. Barlangok világa felébreszti az olvasóban

a természet szabad szemlélése iránti vágyat, amely így egészségesebb,

jobb életmódot biztosít, mert aki egyszer is megizlelte a szabad ter-

mészetet és megtanul látó szemmel a szabadban járni, az mindunta-

lan vágyik ismét erre az élvezetre. Hazai kincseink értékelése, meg-
becsülése, melyhez a F. É. elvezeti az olvasót, a nemzeti öntudatot

nagy mértékben ápolja és fejleszti.

G á 1 o s R e z s
' * # #

Ankara.
„A F. É. az ankarai magyar kolóniában élénk érdekldést keltett

és alkalmas a külföldön él magyarokban hazai föld iránti érdekl-
dést felkelteni." V.

* * *•

Ypirangai magyar iskola.

A Földtani Értesít c. népszer folyóirat 1936 évi els számát
elolvastam és véleményemet a következkben foglalhatom össze:

1. A természettudományi ismeretekben járatlan s különösen a

geológiai kutatásokban tájékozatlan olvasóközönség ismereteinek a

gyarapítására, a természettudományi alapmveltség elsajátítására

mindenképpen szükséges, hogy egy alaposan szerkesztett, tervszeren
felépített, szemléletes illusztrációkkal, ábrákkal, grafikonokkal és a

megértést megkönnyít más oktatási eszközökkel felszerelt népszer
tudományos geológiai folyóirat jelenjen meg, szerintem ne csak ne-

gyedévenként, hanem amennyiben az anyagi eszközök engedik, két

havonként, vagy havonként.
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2. Szerintem szükséges volna, hogy az altalános, egyetemes vo-

natkozású földtani, ásványtani, kzettani, slénytani stb. alapfogal-

mak tisztázása után vagy közben idnként középeurópai vonatkozású
cikkek is jelennének meg; pl.: A Közéjpdunamedeuce geológiai kiala-

kulása. Az Alföld skora. Középeurópa geopolitikai egysége. A Kár-

pátok koszorúja. Földrajzi egység és népi sors a magyar medencében.
Geológia és filozófia,A föld és a kultúra. Természettudomány és vi-

lágnézet, Vallás és geológia. A Föld teremtése stb.

3. Az ilyen irányban szerkesztett Földtani Értesítt minden kö-

zép és szakiskola ifj. olvasóköre számára kötelezvé tenném, a falusi

olvasókörök, népkörök, ifjúsági egyesületek számára pedig egy-két

példányszámban ingyen megküldeném. Az ehhez szükséges anyagi a-

lapot a kultuszkormány fedezné.

Kordás Ferenc Julián tanító.

Ennyit a távollev idealistákról. A valóság az, hogy a Földtani

Értesít II. ríj évf. 182 lapon jelent meg 115 eredeti ábrával-fénykép-

pel. A 25 nagyobb cikk tárgy szerint a következkép csoportosítható:

földtani vonatkozású 10, hidrológiai 0, ásványtani 4, slénytani 2, k-
zettani 2, geofizikai 1. A gazdag tartalom és az említett lelkes érdek-

ldés biztató jelenségei mellett vannak lehangoló tünetek; néhányat
ízelítül megemlítünk: az egyik legnagyobb sajtóterjeszt vállalatunk

vezetségéhez intézett kétszeri — az utolsó ajánlott — levélbeli meg-
keresésre az Értesít ügyeit intéz egyik tagtársunk eljutott a válla-

lat irányító vezetjéhez. Ez átlapozva a mellékelt számokat elismer-
en nyilatkozott, de kijelentette, hogy utcai árusító forgalomba nem
hozhatja, mert ezért bebörtönöznék.* Nem sikerült eddig elérni ismételt

közbenjárásokkal, hogy az iskolák egy-egy példányban megrendeljék;

az 55 állami iskolának ez mindössze 110 pengt jelentene.

A folyóiratok megjelenését nagy mértékben megkönnyítenék a

hirdetések, lapunk nagy példányszáma miatt ez gazdaságos is; mégis

több mint 70 levelet irtunk hirdetések érdekében s azok úgyszólván

mind eredménytelenek maradtak, 2—3 tagtárs közvetlen kapcsolatai

alapján sikerült csak néhány hirdetést szerezni.

A pénztári forgalom P 7,377.77 bevételt és P 7,008.77 kiadást jelez.

Külön hálával kell megemlékezni az állami támogatásért, mellyel

méltányolva a 100.000 a K. alaptkénk hadikölcsönbe való fektetését,

a tudományos munkának segítséget nyújtottak, továbbá a következ
pártfogó vállalatok megért támogatásáért: MAGYAR ÁLTALÁNOS
KSZÉNÉANYA Rt. 300 peng, SALGÓTARJÁNI KÖSZÉNBÁNYÁ
Rt. 200 peng, EUROPEAN GAS AND ELECTRIC CO 150 peng,
R IMAMURÁN Y-SALGÓTA RJAN I VASM Rt. 100 peng, ALU-
MINIUMÉRCBÁNYA és IPAR Rt. 100 peng, BUDAPEST SZÉ-

KESFVÁROSI KÖZSÉGI TAKARÉKPÉNZTÁR 100 peng adomá-

* Nings utcai árusításra való engedélyünk.
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nymairól. Ezek nélkül a Földtani Közlöny kiadása nem lett volna le-

hetséges.

Jóllehet Társulatunk tisztán a földtan és rokontudományok m-
velésével foglalkozik, mégis szinte örömmel kell elismernie a gya-

korlati geológiai kutatások sikereit — , nemcsak, mert ezek a föld a-

nyagával kapcsolatosak, és így újabb tudományos vizsgálatok tárgya-

ivá válnak, hanem mert a gyakorlati eredmények tulajdonképen lát-

ható gyümölcsei az egyetemi, illetve fiskolai képzésnek, továbbá an-

nak a szorgos kutató munkának, mely Társulatunk minden egyes tag-

jának egyik legszebb feladata. E pillanatban az Eurogasco és az álla-

mi szénhidrogén kutatások reményteli eredményeire gondolunk. Ott,

ahol sok a fény, nem tnik fel, ha az ersbödik, de ahol csak homály
dereng, ott minden láng, mely felgyullad, öröm.

A bükkszék! szerényebb eredmények, valamint a lipsei is, a ma-

gyar geológusok, bányamérnökök és geofizikusok évekre visszanyúló

együttmunkálkodásának köszönhetk, a Magyarhoni Földtani Társu-

latot e pillanatban ugyanaz a büszke öröm ‘ölti el, mint egy iskolát,

talán azt is mondhatnám, mint egy családot, mikor az latja érvénye-

sülni buzgó és becsületes tagjait. Köszönet és elismerés illesse az e-

i s akaratú vezetket, a fáradhatatlan felvevket és a névtelen kivi-

telezket. Az erre vonatkozó irodalom saját kiadványainkon kívül a

Bányászati és Kohászati Lapok, a Természettudományi Közlöny, a

Technika és Ásványolaj 1937. évi számaiban olvashatók: a re-

mény és a kétség, a szigorú tárgyilagos bírálat, adatok, számok küz-

denek itt egymással; a harc még áll. de annyi már is kétségtelen,

hogy sikerült a hazai földbl két vidéken, Zala megyében és Bükk-
szék határában szénhidrogéneket termelésre érdemes mennyiségben
a napvilágra hozni.

* * #

Van szerencsém tájékozásul Lóczy Lajos Földi. int. igazgató

úr Öméltóságának szives elzékenysége folytán tájékozásul rendelke-

zésemre bocsátott az 1937. évi mködésrl szóló jelentést felolvasni:

A M. Kir. Földtani Intézet az 1937. évben is folytatta szokásos
mködését. A hegyi geológusok túlnyomórésze a M. Kir. Iparügyi
Minisztérium számára végzett gyakorlati irányú felvételeket, másik
része pedig tudományos felvételei! folytatta. Folytatta azonkívül az

Intézet a síkvidéki geológiai felvételeket, a barlangkutatást, a talajvíz-

megfigyel kutak telepítését és a muzeális anyaggyjtést. Az öntözés-
ügyi Hivatal megbízásából a tervezett öntözcsatorna Tiszafüred-ken-

dérési szakaszán a rétegek vízáteresztségének megvizsgálása céljából

próbafúrásokat végzett. A talajtani osztály teljes ervel folytatta

a Nagyalföld talajtani térképezését. Ez a nagy programul annyira
igénybe vette az Intézet geológusait, hogy többen még a kés szi hó-

napokat is felvételi területükön töltötték.

A bányageológiai kutatások súlypontja ez évben is a szénhidro-

génkutatásokra esett, amelyeket a múlt év els felében nagy jelent-
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ség siker koronázott amennyiben május elején Bükkszéken a kincs-

tári túrások feltárták a csonka ország els kitermelésre érdemes pet-

roleumterületét. Az Intézet ez évben is folytatta a Mátra É-i oldalán,

úgyszintén a Cserhát területén, valamint Budapest—Gödöll közölt a

szénhidrogének utáni kutatást, amelyek során a geológusok részint úi

boltozatokat mutattak ki, részint a régebben kimutatottakat dolgoz-

ták- ki részletesen. Végül tanulmányozta az Intézet a Békés és Bihar

vármegyei gázos kutakat is.

Az érckutatások szerényebb keretek között folytak ez évben. Vizs-

gálat alá kerültek a gyöngyösoroszii ércelfordulások és a Bihar vár-

megyei Nagyiéta- Bagamér közötti gyepvasércterület.

Folytatta az Intézet a kaolin és a tzállóagyag-elfordulások ta-

nulmányozását is. Elbbieket a Tokaj-hegyaljaihegysegben, utóbbia-

kat fkép a Dunántúlon. Sajnos, egyik sem járt kedvez eredmény-
nyel. A tudományos földtani felvételeket, amelyek régebben az Intézet

fmunkakörét alkották, az elmúlt évben az Intézet az elz évekénél

nagyobb keretek között indította meg. A Dunántúlon a Balatonfelvi-

déken és a Gerecsehegységben, a Duna bal partján pedig a csvári
rögökben folytatott részletes rétegtan i és mikrotektonikai felvételeket,

míg a Cserhátban szénelfordulásokra vonatkozó, valamint kzettani

és vulkanológiai viszgálatokat kezdett meg. A Bükkhegységben szép

eredménnyel folytatta az Intézet a barlangkutatásokat, a Balatonfel-

vidék DNy-i részében pedig a kösszeni rétegek faunájának begyjté-

sét. Az Alföld ÉK-i részében folytatta a talajvizszint ingadozások

megfigyelésére szolgáló kutak felállítását. A Nagyalföld Tiszántúli

részének földtani viszonyait is több geológus tanulmányozta, részben

30 m-es fúrásokkal tárva föl az altalaj rétegeit. Az Intézet talajtani

osztálya megvizsgálta az 1930. évi termeléstechnikai felvételek folya-

mán begyjtött 20.082 talajmintát és ezek alapján 23 lap termeléstech-

nikai térképét szerkesztette meg. A nyár folyamán nedig 19 további

térképlapot vettek föl, viszont nyomtatásra 24 térképlapot készítettek

el.

Résztvett az Intézet az elmúlt esztendben a Párisban megtar-

tott II. nemzetközi petroleumkongresszuson is, ahol Lóczy Lajos
igazgató részletes eladásban ismertette a Földtani Intézet által vég-

zett kincstári petroleumkutatásokat, valamint a biikkszéki petróleum-

elfordulást. Majd tanulmányozták az elszászi Peehelbronn-i olajterü-

leten a galériákkal való petróleum bányászáét, Résztvett az Intézet a

bécsi nemzetközi talajtani konferencián, azonkívül tanulmányozta a

Fert K-i partján elterül „tózug“-ot is. A M. Kir. Orsz. Öntözési Hi-

vatal megbízásából okt.— dec. közepéig a Tiszafüred—Kenderes között

létesítend öntöz fcsatorna útvonalának technikai geológiai vizsgá-

latát végezte el. Hasonló technikai geológiai vizsgálatokat végzett a

József Megyetem közvetlen környékén is. A mélyfúrási laboratórium

a biikkszéki 25 és a lispei 1. sz. fúrások mintáin kívül még több más

mélyfúrás rétegminta anyagát dolgozta föl. Az Intézet hidrológiai

osztálya igen eredményes mködést fejtett ki az elmúlt évben is az
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oktalan vízpazarlás és az artézi kutak engedély nélküli fúrásának

megszüntetése, valamint a meglév kutak kataszterének összeállítása

körül. Egyedül Békés vármegyébl 17G0 kút adatait sikerüli összegyj-

tenie. Az ásvány-clmm iái laboratórium teljesítképességét nagyban

fokozta a polarogral' és spektrográf készülékek beszerzése és munkába
állítása. Csak így volt lehetséges, hogy a kis létszám mellett a 3000-t

meghaladó érc- ol aj-gáz-ásványvíz-kzet- és egyéb vizsgálatot elvégez-

hette.

Ez elmúlt évben megjelent az Intézet 1929—82 évekrl szóló vas-

kos évi jelentése. Eme örvendetes ténnyel ismét nagj lépéssel közele-

dett ahhoz a célhoz, hogy behozza az Intézet évi munkásságát feltün-

tet évi jelentésekben az összeomlás utáni évek pénztelensége miatt

bekövetkezett elmaradást. Megjelent azonkívül az Év könyvek soroza-

tában Kreybig Lajos tollából az Intézet talajfelvételi, vizsgálati

és térképezési módszereinek ismertetése, nemkülönben 10 db 1:25.000

méret termeléstechnikai talajtérkép és 4 magyarázó füzet. Amily ör-

vendetes az Intézet mködésének minden vonalon való szép fejldése,

ép annyira sajnálatos, hogy az Intézet épületének oly igen szükséges

helyreállító munkálatainak folytonos késése miatt az Intézet múzeu-
ma immár 2 év óta állandóan zárva van és nem teljesítheti az any-

nyira szükséges földtani nevel hatást, mivel 2 év óta az iskolák szo-

kásos látogatását is be kellett az Igazgatóságnak szüntetnie. Ennek
ellenére sem szünetelnek a múzeum átrendezési munkálatai, mert ö-

rönimel állapíthatjuk meg, hogy a muzeum nagy tudományos értéket

képvisel originálisainak összeírása és külön, könnyen kezelhet gyj-
teménybe való összeállítása is kezdetét vette, továbbá azt, hogy a ki-

állított gerincesek gyjteménye egy pleistocénkon kszáli kecske tel-

jes csontvázával gyarapodott, melynek ismertetése legutolsó ülésünkön

hangzott el.

A M. Kir. Iparügyi Minisztérium X. Szakosztályának 1937. évi

tevékenysége.

Álljon itt a másik illetékes szerv, az Iparügyi minisztérium X.

szakosztályának 1937.-rl szóló mködésérl szóló tájékoztató is.

Az iparügyi minisztérium kebelében mköd bányászati kutatás

szakosztálya a vonatkozó tárcaközi megállapodás alapján ebben az

évben is kiterjedt mértékben foglalkoztatta a földtani intézetet. A geo

lógiai munkálatok az intézet igazgatójának a vezetése mellett egyrészt

a már régebben ismert kaolinelfordulások tüzetesebb megvizsgálásá-

ra terjedtek ki, másrészt és fleg a folyamatban lev olajkutatással

állottak kapcsolatban és a bükkszéki olajterület távolabbi környeze-

tére, a Mátrától északra fekv vidékre, a Cserhát hegység részleteire,

valamint Budapest vidékére terjedtek ki. Az iparügyi minisztérium

kebelébe tartozó báró Eötvös Loránd geofizikai iniezet az olajkuta-

tással kapcsolatos elkészít munkáit mindjobban táguló keretek kö-

zött végzi. A régebben egyedül használt Eötvös féle torziós ingán ki

vül az intézet ma már egyéb geofizikai vizsgálati eszközök egész so
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rát is alkalmazza. így a nehézségi erk közvetlen meghatározására
szolgáló grav imétert, a szeizmikus reflexiós mszer Pogány; Béla
professzor által konstruált változatát, fúrólyukakba leereszthet ellen-

állást- és porozilásmeghatározó elektromos mszert és kipróbálás a-

latt áll egy ugyancsak Pogány professzor által konstruált elektro-

mos ásványkutató mszer is.

A kincstári olajkutatás Párád vidékén, Bükkszék község mellett

ért el elször eredményt a múlt év áprilisa végén. A bükkszék i olaj-

termelés azóta fokozatosan fejldik, eddig 20 befejezett fúrás közül
13-at lehetett produktív olajkúttá kiképezni. A napi olajtermelés 1

/Q

1 vagon között ingadozik, az összes termelés 1937. végéig 140 vagon
nyersolaj.

Az iparügyi minisztérium ellenrzése mellett végzi a Dunántúlon
kutató és termel munkáját az European Gas &. Electric Com|oany.
Ennek Szentadorjan mellett elért eredménye közismert, a szentadorjá-
ni II. sz. kút a múlt év december eleje óta állandóan napi 4— vagon
olajat termel.

Az elmúlt év a veszteségek, elszegényedés idszaka: csökkent a

taglétszám, keveshbedett a vagyon, az üléseken nélkülöztünk sokszor
olyanokat, kiket a hivatás is odaszólítana; szomorú tünet, hogy mikor
kevés a teljes képzettség munkaer, a meglevk közül nem egy mé-
gis figyelmen kívül marad, nagy, megbecsülhetetlen veszteség, hogy
két kitn, Társulatunk törekvését odaadással támogató tagtársat szó-

lított el körünkbl a Gondviselés. A jelen állapotát figyelve, nehéz

egy jobb jöv körvonalait felismerni. Lovagias gondolkodásmód, to-

vábbképzés és odaadó munka lehet csak az alapja a mindenki által

várt, áhított szebb jövnek; ezt megfontolva, követve, közeledhetünk

csak feléje; szintén kívánva ezt a Társulat minden tagjának, kérem
jelentésem tudomásul vételét és elfogadását.

A közgylés ezután a titkári jelentést, valamint a Hidrológiai

Szakosztályi és a pénztárvizsgáló bizottság jelentését egyhangúlag tu-

domásul vette.

A tisztújító választás eredménye a következ lett:

Elnök: Vendl Aladár dr., másodelnök: Liffa Aurél dr., elstitkár:

Papp Ferenc dr., másodtitkár: Kulhay Gyula dr., Pénztáros: Ascher

Kálmán. A választmány újonnan megválasztott tagjai: Böhm Ferenc,

Emszt Kálmán dr., Fekete Jen, Ferenczi István dr., Horusitzky Fe-

renc dr., Koch Sándor dr., Lóczy Lajos dr., Noszky Jen dr., Pantó

Dezs, Papp Simon dr.. Pávai Vájná Ferenc dr., Rozlozsnik Pál,

Schréter Zoltán dr., Sümeghy József dr.. Szentpátery Zsigmond dr.,

Sztrókay Kálmán dr., Takáts Tibor dr., Telegdi-Roth Károly dr., D.

Vendl Mária dr., Vendl Miklós dr., Vigh Gyula dr., Vitális István dr..

Vizei Vilmos, Zsivny Viktor dr.

A pénztárvizsgáló bizottság tagjai: Balyi Károly, Káposztás Pál

dr. és Mottl Mária dr.

Kiadásért felel : dr. Papp Ferenc Mérnökök Nyomdája, Budapest.
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