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FÖLDTANI KÖZLÖNY
Bánd LXX. kötet

^ 1940 január— március. Heft 1—3. füzet.

I. EMLÉKBESZÉDEK.

TAEGEI? HENIÍIK EMLÉKEZETE.

Irta: Lóczjj Lajos dr.

Arcképmelléklettel.

A múlt évben ismét siilyos {íyász érte a magyar geológiai

tudományt. 1939. március hó 23-án. örökre leliúnyta szemét a hazai

föld egyik buzgó kutató.ja: T a e g e r He n r i k, a ^lagyar Általános

Köszénbánya R. T. geológusa.

A Magyarhoni Föl^ltani Társulat önmagát tiszteli meg,
mikor a magyar föld kutatóinak emlékét felidézi és munkásságuk
tanulságait a jöv számára megrzi. Taeger kutatá.sai különösen

a világhálx)rút megelz idkben nagymértékben hozzájárultak

dunántiild középhegységeink hegyszerkezetének megismeréséliezj.

ahol sok tekintetben pionir munkát végzett. A Bakonyban és .a

Vértesben készített felvételeivel kortársait megelzte és tudomá-
nyos müveivel maradandót alkotott. ]\Iéltó tehát arra, hogy nevét

a magyar föld geológiai kutatásainak történetében feljegyezzük.

Taeger német állampolgár volt és lelke mélyén mindvégig
h fia maradt hazájának. Szivének melege azonban a magyar rög-

höz vonzotta t. Rajongója volt a magyar földnek, különösen a
Vértes és a Bakony verfényes szép tájainak, ahol annyi éven ke-

resztül dolgozott. Csak itt érezte igazí'ui jól magát. Több ízben lett

volna alkalma hazájában, vagy másutt külföldön jövedelmez állás-

ban elhelyezkednie. Ö azonban nálunk maradt és mindvégig itt

mködött. Benne a tudományos pályatársat gyászoljuk.

Taeger Henrik 1881-ben született régi német patricius csa-

ládból. Nagyanyai ágon E h r e n b e r g-nek, a nagy természettudósnak
volt leszármazottja. Már gyermekkorában vonzotta öt a természet
és különös ked\^'el és tehetséggel foglalkozott térképrajzolással.

Kiváló rajzbeli készsége, amelyet a rézkarcok kiváló bécsi mesteré-

nél. M i c h a 1 i k-nál fejlesztett, elnyös hatással volt egész életére és

geológiai mködésére.

Középiskoláit Bécsben kitn érettségivel befejezvén, az
1901—1907 években a Breslaui Tudományegyetem filozófiai fakul-

tásán tanult, ahol természetrajzi tárgyakkal, fleg geológiával fog-

lalkozott. Tanárai : M i 1 c h, H i n t z e, G ü r i c h és fként Frech
profeszorok voltak. 1903-ban, még breslaui egyetemi hallgató korában
Magyarországon folytatott tanulmányokat, ahol réMtvett az id.

L ó c z y L. által vezetett bakonyi geológiai kiránduláson. Az erd-



2 Lóczy Lajos dr.

borította kedves bakonyi tájak és azoknak érdekes geolójíiai felépí-

tése nagymértékben lekötötték a lelkes német ifjú érdekldését, aki a
következ évben tanárának, Frech professzornak ajánlásával azzal

a kéréssel fordult id. Lóczy La j o s-hoz jelöljön ki részére a Dunán-
túli Középhegységben kutatási feladatot, amely természettudományi
doktori értekezésének tárgyát képezné. Édesatyám a Vértes-hegység
ríjbóli geológiai felvételével bízta meg t. A közel egy évet igénybe-

vev felvételi munkát 1905 decemberében fejezte be. 1908-ban „A
Vérteshegység Geológiai viszonyai” cím munkájával „Summa eum
laude” eredménnyel megszerezte a breslaui egyetem doktori dip-

lomáját. A következ é\'ben a Bécsi Tudományegyetemen U h 1 i g,

Diener, Ábel és Arthaber professzoroknál folytatta geológiai

tanulmányait, majd 1909 tavaszán résztvett az akkori trieszti zoológiái

állomás által rendezett biológiai és fejldéstörténeti tanfolyamon,
amely több hónapos tengerkutató utazással volt egj^bekötve.

1911-ben a Breslaui Tudományegyetem geológiai tanszékén

mint els tanársegéd mködött és egy éven keresztül a szabadságon
lev Frech Frigyes professzort helyettesítette, aki a bagdadi
vasút építkezésénél volt elfoglalva, 1912-ben a párisi bányaakadémián
D o u V i 1 é mellett tanult és tökéletesítette bányageológiai ismereteit. »

1910-ben jelent meg a Földtani Évkönyvben a Vérteshegység-

rl szóló nagy mve, amellyel, különösen kiváló hegyszerkezeti

megállapításainál fogva, — úgy a magyar, mint a külföldi tudomá-
nyos világ figyelmét magára irányította. INIunkájának elismerése-

képen 1910-ben a m. kir. Földtani Intézet megbízta t a Bakony
geológiai reambulációjával. így került T a e g e r hozzánk és vált

dunántúli középhegységeink egyik legkiválóbb kutatójává és ismer-
jévé. Ettl kezdve 1915-ig minden nyáron, hónapokon keresztül a

Bakonyban végzett kutatásokat és elkészítette annak igen precíz

geológiai térképkéziratát. Ebben az idben már a IMagyar Általános

Kszénbánya r. t. geológus-szakértjeként is mködött.
1915-ben hadbavonnlt. Elször a román fi’onton, a Pntna és

a Szereth közti vidéken lefolyt harcokban vett részt a magyar föld

védelmében, majd F''landriában és Északfranciaországban harcolt.

Késbb a német hadseregfparancsncksáához nyert beosztást és

mint liadigeológus ismét Homániában tevékenykedett, ahol az el-

pusztított olajkutak helyreállítási munkálatainak vezetésével volt

megbízva. Az egy.szei regruta gyorsan tiszti rangra emelkedett és

a háború után mint százados szerelt le. Katonai érdenn'iért az I.

oszt. vaskereszttel és a frontharcosok keresztjével tüntették ki.

A viliágháború lezajlása után T a e g e r He n r i k a INIagyar

Általános Kszénbánya r. t. szolgálatába lépett és mint annak geológus-

szaktanácsadója különösen a dunántúli szénkinc.sek felkutatása te-

rén jelents sikereket ért cl. F'’olytatta azonban a tudományos mun-
kásságot is, amelynek gyümölcseként 193(5-ban „A Bakony regionális

geológiája” cím értékes mve látott napvilágot.

Taeger nemcsak kiváló tudományos dolgozataival írta be a

nevét a magyar F''öld kutatóinak sorába, hanem eredményes gya-
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korlati irányú tevékenyséfíével is. Megbízatiisai réven elssorban
a Majívar Közópbofíysófínek, különösen annak dnnántúli része szén-

elforclnlásainnk efíyik legjobb ismerje lett. írásban letett szak-

véJeményoit a jó iskola hatása és az objektív megállapítás jelle-

mezte, (le mindenkor egyúttal bizonyos formai tökélyt is igyekezett

adni írásainak és nagy im'stere volt a rajz, térkép és fénykép-
mellékletek instrnktív kidolgozásának.

Egyik legfbb érdeme volt a vérteshegyi fosszilis laterit felis-

merése és térképezése. A vértesi gazdag banxittelepek felfedezje tulaj-

doiiké]ii)en volt. Azonban dolgozott külföldön is. Különösen a

világháborút követ években, amikor a bányatermékek ntáni kuta-

tások fellendültek, jelents geobigiai szakérti munkásságot fejtett

ki, amelyek során alkalma volt Svéd-, Finn- és Lengycdországbíin,

valamint Szerbiában és Romániában megfordulni és tanulmányo-

kat végezni.

Irodalmi munkásságát vizsgálva, azonnal szembetnik éles

megfigyelc'képessége és sokoldalú geológiai tudása. Fmunkája,
,A \’érteshegység földtani viszonyai”, a m. kir. Földtani Intézet

Évkönyvében jelent meg 1910-ben. (1.) Ebben a Magyar Középhegy-
ség egyik legelhanyagoltabb révSzérl, a Vérteshegységrl n>"ujt

pompás geológiai leírást. Iliivé a legteljesebb geológiai monográ-
fia. A hegységre vonatkozó geológiai irodalom kritikai ismertetése

után a hegység geográfiái viszonyainak jellemzésébl indul ki.

Részletesen ismerteti az egyes képzdmények sztratigrafiai és petro-

grafiai viszonyait és kitér azok fácicseire is. Kimutatja, hogy a
Vérteshegység felépítésében fleg a triász, jura, kréta, valamint

harmadkori üledékeknek csaknem teljes sora szerepel.

T a e g e r érdeme, hogy elsnek mutatta ki a jura képzdmények
jelenlétét a Vérteshegységben, ahol azokat mindaddig nem ismer-

ték. A monográfiának egyik legértékesebb fejezete, ameljdjen a

Vérteshegységben jól kifejldött óharmadkori rétegnek, az eocén

és oligocén üledékeknek sztratigrafiai leírását nyújtja. Ebben rész-

letesen kitér az egyes szintek pontos különválasztására és a táciesek

megállapítására s ezáltal iij módszert követ. Tektonikai fejezetében

is fontos tíjításokkal találkozunk, amelyben a Vértest felépít rö-

gök hegyszerkezetét egyenként ismerteti. Megállapítja, hogy a
Vérteshegységben gyíírdések nincsenek, hanem az rögös szerkezet.

Fejtegetései során kimutatja, hogy az eocén tenger a Vértes-

hegység területén már elbb meglév öblökre és medencékre talált,^

amelyek kialakulása a fels krétakorban lejátszódó törések útján ma-
gvarázható. A fdolomit látszólag roppant vastagságát hajdani

pikkelyes szerkezetekre vezeti vissza. Kimutatja, hogy a somlyó-
szári vetdést, a tatabányai katlant, a vértessomlyói medencét, a

gánti árkos vetdést, továbbá a somlyói-móri peremvetdést és a

Vértes mezozóikus képzdményeinek egységes hajlott rétegrend-

szerét létrehozó tektonikus folyamatok az eocén eltt játszódtak le.

A régi törésirányok mentén új életre kel ómiocén törés-

rendszer következtében a Vérteshegység táblákra szakadozott. Egyes
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rögüket a hegyalkotó erk felemeltek, míg más,ok lezökkentek s ez-

által lépcss vetdések keletkeztek. A Csákberénytl Kozmáig ter-

jed hosszanti törés a Vértes D-i részét ketts rögökre szabdalta,
melyeket keresztben lefutó törések választanak el egymástól. Innen
kezdve É felé a hegység egységes tömeg. A Vérteshegység pere-
mét DNy felé hatalmas törés szeli le, amely Mór felett ÉK—DNy-i
irányban Csókán át Csákberény felé húzódik s a hegység meredek
falszer lejtit eredményezi. A dunántúli középhegység egységes
vonulatát itt tehát két diszlokáció szakítja meg: a mór-székesfehér-
vári és a mór-csákberényi törés, melyek között az idsebb tömegek
a mélybe süllyedtek.

Monográfiájában kiterjeszkedik a Vértest körülvev területek,

közöttük a tatabányai barnaszénmedence geológiai és tektcúiikai

viszonyaira is. T a e g e r egyik f érdeme, hogy a szokottnál részle-

tesebben foglalkozik az egyes törési szerkezetek leírásával, amelyek
a hegységet lépcss vetdésekre, sasbércekre, medencékre tagolják.

Tektonikai leírása, amelyet számos szelvény, térkép, fénykép és

vázlat szemléltet, kimagaslik az egyidben keletkezett, hazánkra
vonatkozó geológiai leírások között. A hegyszerkezeti formák pon-

tos ismertetése és az ket létrehozó okok logikus levezetése tekinte-

tében T ae g e r Vértes-monográfiája sok újat tartalmaz. Földtörténeti

áttekintésében kitn összefoglalást nyújt azokról a változásokról,

amelyeken keresztlesve a mai Vérteshegység kialakult. A mono-
gráfiát paleontológiái függelék zárja le.

Rendkívüli sokoldolúságáról és nagy szorgalmáról taniiskodik

az is, hogy a Vértesben gyjtött gazdag paleontológiái anyagát,

úgy a faunát, mint a flórát sajátmaga dolgozta fel. Értékes mono-
gráfiáját szines geológiai térkép és a hegyszerkezet magyarózatára
szolgáló számos fénykép egészíti ki.

T a e g e r ismertetett vérteshegységi tektonikai megállapításai

a magyar föld geológiai felépítésének megítélése szempontjából is,

nagy horderejek voltak. A takaró-elmélet hívei ebben az idben
nemcsak a Kárpátokat, hanem a magyar középhegységeket is a

Thetisbl felgyrt lánchegységeknek taidottéik. Különösen U h 1 i g
Viktor felfogása talált egyre szélesebb körben elfogadásra, aki azt

állította, hogy a kárpáti láncok — mint az Alpok folytatásai —
D-rl áttédt takarók, amelyekhez még a Bakonyt, Vértest, Gerecsét,

Budai-hegységet, st a Pécsi-hegységet is hozzászámította. Td. L ó c z y
Lajos a Balatonfelvidéken kutatva sehogy sem tudott Uhlig el-

méletéivel megbarátkozni. Nem találta meg a takaik jellegét, mert a

kzetek semmiféle metamorfé>zist nem mutatnak, st ellenkezleg,

itt autokton röghegységekre valló törések, vetdések uralkodnak.

Az ösztönzésé're fogott hozzá T a e g e r He n r i k a Vérteshegyseg
geológiai reambulácié)jához és fordított különös gondot a tektoni-

kai éis fáciesviszonyok rcíszletes kifürkészésére. T <i c (/ e r által a Vér-

feshefjyftrghrn kinnifafoft iörcses heggszerkezef újabb bizongífékot

szolgál fa tolt arra nézve, hogy Középhegységeink többé-kevésbbé
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hcl.tjben keletkezett röghegíjséíjck, tehát a takaró-elviélet sematikus
kiterjesztése a (luuáutúli hegységekre nem lehet helijtállé)

A Bakonyban véfízett relvételeiiiek tiuloinányos eredményei-

rl a Földtani Intézet Fvi delentéseiben mefíjelen tartalmas köz-

leményeiben számolit be. (4, 5, (i, 8, í),).

E dolgozataival ismételten tannságot tesz tudásáról és kiváló

megíigyelképességérl. E munkáiban szintén mint kiváló felvev
geológus bontakozik ki T a e g e r, aki bakonyi felvételeinél az fij-

rendszer oknyomozó modern geológiai kutatás mesterévé fejldik.

Ez a kutatási mód a rétegtani megállapításokon kívül arra törek-

szik, hogy külszini megfigyelések alapján a szárazulat mai dombor-
zatát, mint az idközben mköd hatalmas átalakító természeti erk
vég.s eredményét tárja elénk, amivel együtt a jelenkori szárazföld

fejldése visszaidézhet és a földkéreg egykori mozgásai, a tengeri

és szárazföldi korszakok váltakozásai és a víznek és szélnek évezre-

dekig tartó játéka idrendben feltárhatók. Taeger bakonyi felvé-

teleinek eredményeivel újabb fontos bizonytítékát nyújtotta a Kár-
pátok és a Dinaridák között fekv közbens hegység, az u. n. magyar
niasszi vu m fel ismeréséhez.

A háborús évek, majd pedig az összeomlás utáni súlyos idk
nem voltak alkalmasak a tudományos irá.nyxi geológiai kutatások

folytatására, llymódon sajnos Taeger annakidején kitn bako-

nyi geológiai térképének kiadása, úgyszintén a bakonyi monográfia
megírása elmaradt.

A világhábonit követ években a nagy széninsóg idején

Taeger mint a iMagyar Általános Kszébánya geológusa intenzív

gyakorlati irányú geológiai tevékenységet fejtett ki, amely úgyan-
csak elvonta t a tisztán tudományos kutatásoktól. Nagy elfoglalt-

sága mellett arra törekedett azonban ekkor is, hogy a magyar tudo-

mányos világgal szemben fennálló tartozását lerójja és a Bakony-
ról szóló geológiai monográfiáját elkészítse. 1936-ban, valóban nap-

világot látott „Bakony regionális geológiája I.” cím, szelvényekkel,

térképvázlatokkal és fényképfelvételekkel gazdagon illusztrált müve,
amelyben az ÉK-i Bakony morfológiai tagjainak földtani leírását

nyújtja. (11.) E kiváló mnek fként els fejezete érdemel figyel-

met, amelyben a Bakony kialakulásának történetével foglalkozik.

Kimutatja, hogy a Bakony eredetileg oly mezozoós kzetekbl
álló geoszinklinálisnak tekinthet, mely tektonikai szempontból epi-

rogenetikus fejldést mutat. Valamennyi diszkordancia postmezo-
zoós orogén tektonikai folyamatokra, nevezetesen vetdések men-
tén' történt széttöredezésekre vezethet vissza. A dunántúli magyar
közbens tömeg epirogenetikus besüllyedésében az els kétségtelen

szünet a neokomra esik, az alumínium- és mangánércek keletkezé-

sének idejére, amely azonban rövid volt. Az epirogenetikus korszak
újabb félbeszakadása a középs kréta idejében következik be, vagyis
az ausztriai hegyképzdéssel esik egybe. Csak a mezozoikum befejezése

hozza meg a Dunántúlon az epirogenetikus korszak végét. Ekkor az
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orogenetikus idszakok ismételt közbeiktatódása következik be. A
mezozoikum evolúcióját a kaenozoikum küszöbén új fejezetként kö-

veti a vetdésekkel és széttöredezéssel jellemezett laramiai revolució.

A laramiai idkben keletkezett nagy dunántúli Ny-i Vortiefe-t csak

a középs oligocénben, a liguriai emelet idején meginduló új orogén
fázis változtatja szárazulattá, miáltal új fejezet kezddik a Dunán-
túl és a Bakony kialakulásában. Ez a második tektonikai fázis a

Dunánti'd magyar részében szintén törésekkel kapcsolatos.

Igen érdekesen világítja meg T a e g e r a Bakony mai morfo-
lógiájának kialakulását is. Szerinte a geoszinklinális epirogenetikus
kialakulása szabta meg a mai dunántúli hegj'^idék DXy-ról ÉK felé

csapó hegyvonulatát, míg az óharmadkori tektonikus korszakojk

közül a Bakony mai arculatát és formaelemeit a stájer redzcs
idsebb fázisában bekövetkez, nagy törésekkel kapcsolatos hegy-
mozgás hozta létre. Végül a postpontusi utolsó orogén tektonikai

hatása következtében a Bakony elhegységeiben nagy besülyedések
keletkeztek, amelyek a körnj^eziö depressziókat létrehozva, a mai
Bakonyt különálló hegységként alakították ki.

Eddig Taeger Henriknek fként geológiai munkás.sá-

gáról és tudományos érdemeirl emlékeztünk meg, de nem volna tel-

jes a róla nyújtott kép, ha nem vetnénk pillantást nemes emberi vo-

násaira is. Szívjóság és szeretetreméltóság jellemezte t. Ama ter-

mészetek közé tartozott, amelyek nem egykönnyen melegednek fel,

de ha valakit barátságukba fogadnak, ez a barátság szinte és ki-

tartó.

Bakonyi felvételi munkája közben ismerkedett meg élettár-

sával, Wilhalm Hildegarddah A sorsdönt háború azonban hosszú
idre elválasztotta ket s csak késbb kapcsobklhattak egybe a wn-
zódó szivek. Családi élete boldog és harmonikus volt. Szeret hit-

vesében hséges, buzdító munkatársat talált, akinek sok része volt

abban, hogy utolsó nagy munkája a Bakonyról elkészült.

Imádója volt a természetnek. Rajongott a mvészetért s külö-

nösen a klasszikus zenét kedvelte. Természetszeretete hajtja a bota-

nika felé. Budai kertjében szabad idejében szívesen foglalkozik

növénynemesítássel. Sikerült is neki vörösbarnaszín napraforgó

fajtát nemesítenie, amelyet róla Helioufhe Toegeri-nek neveztek el.

Utolsó éveiben sokat betegeskedett, de munkaszeretete és ener-

giája ekkor sem hagyta t pihenni. 1938 szén zimaidíós idben
geológiai felvétel közben súlyos baleset érte s ennek következtében

betegsége egyre síiyosabbá vált. Nagybetegen úgyszólván haláláig

állandóan geológiai munkán dolgozott, amely rövidesen napvilágot

fog látni.

Taeger II e n r i k-kel hazánk egyik buzgó és lelkes kutatója

szállt sirba, aki egész életét a magyar föld kutatásának szentelte.

Emléke maradjon a Magyarhoni Földtani Társulat minden tagja

eltt tiszteletben!



Taefícr Henrik einlókezo!e 7

TAEGEK HENRIK I)R. IRÜDALiMI MUNKÁSSÁGA.

1. A Vérlesliefryséfí földtani viszonyai. A in. kir. Földtani Intézet Év-
könyve, XVII. köt. 11 ti’iblával. 1— 2.'i6. old. Budapest, 1909—10.

— Die fíeolofí'isehen Verliiiltnisse des Vértesírebirfí’vs. Mitteilun-

fren aus d. .lalirb. dér Kfrl. Uiifr. Geol. Reielianstalt XVII. Bd.
Mit 11 Tatéin. S. 1—256. Bpest. 1908—11.

2. Meírje«:yzések \’adász M. E.: .,Taef»er II.; A Vérteshegryséíf föld-

tani viszonyai'* eíniü ismertetéshez. Földt. Közlöny, XXXIX. köt.

;17;1— .‘179 old. 1—2 füzet. Bpest, 1909. — Bemerkuuí>en zu dóm Refe-

rál von E. !M. Vadász über „Heinrieh Taejíer; Die .xeolosischcn

Verliiiltnisse des Vértesbiríres**. Földtani Közlöny, Bd. XXXI.X.
Heft 1—

'2. S. 479-487. Bpest 1909.

3. Vadász M. Elmér dr. ár válasza meírji'íryzéseimre kritikai meífvi-

láfíításban. Földt. Közlöny, XL. köt. 3—4 füzet. 178- 179. old. Bpest,

1910. — Die EntfíefrmiK’ des Herrn M. p]. Vadász auf ineiiie Bemer-
kniifreii im Liclite dér Kritik. P^öldt Közlöny, Bd. XL. Heft 3—4.

S. 275-276. Bpest, 1910.

4. .\datok az É-i Bakony ííeolófriájához. A m. kir Földt. Intézet 1909.

évi jelentése. 5.5—62 old. Bpest, 1911. — Beitriifire zr Geoloírie des

N-lielien Bakony. Jaliresb. <1. Kfíl. Uiií>’. Geologischen Reichsau-

stalt für 1909. S. 60—80. Bpest, 191*2.
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’SIGMOND ELEK EMLÉKEZETE.

Irta: Kreyhlg Lajos dr.

Arcképmelléklettel.

A magyar talajtani tudomány egyik nagymestere, kinek fel-

lépése hazánkban e tudományban új korszakot jelentett, dlt ki az

új és szebb Magyarországot építk .sorából: 1939. szeptember 30-án

meghalt alsószentmihályfalvi ’S i g m o n d Elek dr. megyetemi
nyilvános rendes tanár, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent
István Akadémia rendes. Társulatunknak pedig tiszteletbeli tagja.

’S i g m o n d Elek régi erdélyi nemesi családból 1873. febr.

23-án született Kolozsvárott. Tanulmányait a budapesti Megye-
temen ‘végezte és itt is szerezte vegyészmérnöki oklevelét, nuijd

1899-ben bölcsészet-doktorrá avatták. Tanulmányainak befejeztével

rövid ideig a család tulajdonában lév mezgazdasági i])arban m-
ködött, majd a magyaróvári gazdasági akadémia néhai nagynev
tanárának. Cserhát i S á n d o r-nak hívására 1899-ben az akkoi’

felállított magyaróvári növénytermelési kísérleti állomás szolgála-

tába lépett s 1905-ig itt dolgozott. Majd a Megyetem tanácsának
megbízásából 1905-1907-ig Európa különböz államaiban és Ameri-
kában tanulmányoizba a mezgazdasági kémiai ipart. E tanulmány-
útja késbbi pályájára dönt kihatásai volt, mert itt ismerkedett

meg Hilgard-al, a kalifoimiai egyetem nagynev profe.sszorá-

val, aki benne már C s e r b á t i-tól felkeltett érdekldését mégin-
kább a talajra fordította s ez idtl kezdve tudományos munkáját
csaknem teljesen a termföldkutatásának szentelte.

1908-ban meghívták a Megyetem újonnan szervezett mez-
gazdasági kémiiai tanszékére, ahol azután haláláig mködött. Az
egész embert kívánó cs hatalmas tárgykört felölel tanszék veze-

tése mellett azonban a gyenge fizikumú, de vasakaratú ’S i g m o u d

még arra is tudott magának idt szakítani, hogy 1923-tól 1935-ig,

mint az Országos Chémiai Intézetnek a Földmívelésügyi iSlinisz-

tertl megbízott igazgatója, újjászervezze az Intézetet és megala-

kítsa a mezgazdasági vegykísérleti állomások kereteiben a vidéki

talajtani laboratóriumokat. Azonkívül mint az Állandó Központi

Talajjavító lüzotiság elnöke, a Mezgazdasági Kí.sérletügy és az

Állandó Felülbíráló Tanács tagja a mezgazdasági kísérlet ügy
minden ágában értékesítette hatalmas tudását az ország javára.

Legkedvesebb, szintén hatalmas munkát jelent mködési
köre, tanái pályáján kívül azonban a Némzetközi Talajtani Társa-
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s:'ig volt. 1909-1)011 a néhai icl. Tj ó c z y Lajos által a ]\1. Kir. Föld-

tani Intézotho összotlívott olsö noinzotközi talajtani konrerenoián
már rolisinorte a talajtan fiatal tiuloinányában a noinzotközi egyiitt-

mnködés roiulkíviili fontossáiíát. A talajtani ludoniány akkori voze-

töoííyénisóifoi azonban szintén folismorték a Fiatal iirofosszor kiváló

képosséfíoit s 1910-bon, a bndaiiostit kövot stookliolini koiiForon-

oián moííhízták a talajvizsjíálati bizottsifí niofíszorvozésévol. nioly-

nok késbb, a Noinzotközi Talajtani Társasáíí niofíalakiilása után,

elnöke lett. E tisztét 193ri-iíí viselte, mikor azután tisztségérl

gyenge egészségi állaiiota miatt lemondva, a bizottság tiszteleti

elnökévé, a Nemzetközi Talajtani Társaság pedig tiszteleti tag

jává választotta. Az szorgalmazására alakult meg a Nemzetközi
Talajtani Társa.ság 11. bizottságának n. n. alkál-albizottsága, mely-
nek feladatköre a 'S i g m o n d által oly bnzgalommal és ügyszere-

tettel tannlmányozott sós és szikes talajok kutatása volt.

’S i g m o n d érdemei a talajkntatás, a magyar termföld meg-
ismerése körül szinte Felbeesülbetetlenek; a következkben meg fo-

gom kísérelni tágkörn és szorgos munkásságát röviden vázolni.

i\lieltt azonban e legnagyobb érdemeit méltatnám, meg kell emlé-
keznem arról, hogy milyen nagy jelentségek voltak ’S i g m o n d-

nak a Nemzetközi Talajtani Társaság és személyes barátai révén fenn-

tartott külföldi kai)esolatai a magyai- talajtani tudomány szem-
pontjából. Neki köszönhet, hogy azt a széleskör munkát, melyet
a fiatal magyar talajkutató gárda, különösen talajkémiai szem-
pontból végzett, a külföld megismerte. Az érdeme, hogy számos
tanítványának módjában állt külföldi egyetemeken és tudományos
kutató intézetekben ismereteit bvíteni, látókörét tágítani és így
a más országokban végzett kutatások eredményeit hazánkban köz-

vetlen tapasztalat iitján is hasznosítani. Neki köszönhet, hogy
1929-ben a Nemzetközi Talajtani Társaság II. bizottsága és alkáli-

albizottsága üléseit Budapesten tartotta s így a fiatal magyar
talajkutatóknak módjában állott olyan egyéneknek, mint Georg
W i e g n e r, D. P r j a n i s c h n i k o w és mások, eladásait és vi-

táit közvetlenül hallani.

Azok közé tartozott, akiknek érdemeit már életükben elis-

merték. ^Munkásságáért a Kormányzó Ür ÖfÖméltósága elbb a

Corvin-koszoriival, majd a Magyar Érdemrend középkeresztjével

tüntette ki. Élete utolsó éveiben, mint a Felsház tagja, széleskör
ismereteit a törvényhozásban is értékesítette. Több külföldi rend-

jelnek is tulajdonosa volt.

Amit eddig elmondottunk róla, az ’S i g m o n d Ele k-rl, a

„homopublicus”-ról, a professzorról, az organizátorról szólt. Kiváló
volt azonban mint ember is. Melegszív, tanítványait szeret „szi-

gorú professzor”, aki tanítványaiért mindent megtett, hogy boldo-

gulásukat elsegítse. szintén vallásos ember volt s szép példáját

adta, hogy a tudomány nem akadálya annak, hogy mívelje hív lé-

lek legyen. Ersen vonzódott a zenéhez s maga is jó muzsikus volt.

E tehetsége családi vonsá, mert nagj'bátyja, néliai ’S i g m o n d
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Ákos ismert és kiváló zeneszerz volt. Egyéniségének legszebb vo-

násait említem legutoljáira: mindig, mindenkinek véleményét, felfo-

gását meghallgatta s ha úgy látta, hogy ez a vélemény vagy felfo-

gás helyes, elfogadta vagy pedig, ha helytelennek vélte, igyekezett

a vitázót meggyzni. S itt nem tett különbséget, hogy a vele vitázó

fiatal, ids, tapasztalt vagy tapasztalatlan: mindig csak szigorvian

a tudomány érdekét tartotta szem eltt. E vonása jellemzi a leg-

jobban nagy tudóshoz méltó egyéniségét.

Megismertük tehát ’S i g mond Eleket, mint embert. Néz-
zük most ’Sigmond Eleket, a tudóst, akinek az a nehéz és há-
látlan szerep jutott, hogy egy fiatal tudományág, a talajtan egyik
alapvetje legyen.

Nem célom munkásságát részletesen ismertetni, mert több

száz dolgozata és könyve minden tolinál ékesebben mutatja, a rideg
számok és sivárnak Látszó adatok szürke köntösébe öltözve, alkotó-

juk széleskör miudváját. Csak négy mozzanatot fogok kiemelni
munkásságából, melyek közül három Társulatunk munkakörét is

igen közelrl érinti. E négy tárgykör: a talajok keletkezése, a
szikesek kérdése, a talajok rendszerezése és a növények által fel-

vehet tápanyagok kérdése.

Hilgard-nál végzett tanulmányai fordították a fiatal ’Sig-
mond figyelmét Van B e m m e 1 en tanulmányaira, a talajoknak

különböz koncentrációjú savakban oldható u. n. komplexusaira is.

Majd Gannsen zeolit tanulmányai mindjobban megersítették hi-

tét abban, hogy a talaj sósavban könnyen oldható részének feltétle-

nül fontos szerepe van a talajtermékenységben és hogy c rész vizs-

gálata fényt fog vetni a talajok keletkezésére is. 191()-ban a Mathe-
matikai és Természettudományi Értesítben megjelent alapvet
munkájában rámutatott, hogy a talajok épenúgy mutatják a bázis-

kicseréldés jelenségét, mint a Gannsen-féle permutitok vagy a

természetes zeolitok. Már itt is megjegyezte azonban, hogy a talaj

szerves anyagának, a humusznak, szintén szerepe van a báziski-

cseréldésnél és ezért a talaj adszorbeáló részét „humusz-zeolit

komplexum”-nak nevezte el. 1914 óta végzett kísérleteinek és B a 1-

lenegger elemzéseinek eredményeit vizsgálva, rájött, hogy leg-

célszerbb a különféle talajok sósavas kivonatainak elemzési ered-

ményeit az alkatrészek milligramm-egyenértékben kifejezett meny-
nyisógeire átszámítani, mert ilymódon látjuk meg legjobban a kilú-

gozás és anyagszállítás mértékét. Ule scher és Gaiisseu állítá-

saival szemben azt is bebizonyította, hogy a sósav által feloldott bá-

zisok mennyiségébl semleges sóoldatokkal csak egy bizonyos há-

nyadot tudunk kicserélni. Ez a hányad igen változó.

E kutatások vezették t azután annak a felismerésére, hogy
a talajkilugozás mértékét, tehát a talaj keletkezési körülményeit

bizonyos méirtékig a sé)savas kivonatból meg lehet ítélni. Eredmé-
nyeirl nagyobb murdíában elször a Washingtonban tartott nem-

zetközi talajtani koíigre.sszuson számolt l>e, „The Chemical charac-

teristics of soil leaching” címmel.
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P^zek n kutatások alajivetöek voltak s ha ma bizonyos szem-
liontból más úton is ifíyekezünk a talajok kilufíozásámik és álta-

lában a talajkéiízdésnek meehanizmnsát mefíismerni, ’S i fi m o n (1

munkája méfíis örök érték marad.

Készben a fíyakorlat kívánalmai, részben azonban a talajok

keletkezésének tanulmányozása vezette öt a szike.^ek kntatiásáva.

Bár Nafíymafíyarorszáfíon nem A’olt olyan éfíetö kérdés a szikesek

hasznosítása, mint amilyenné késbb Csonkamafíyarorszáfíon lett,

méfíis ofíyes naiíyobb fíazdasáfiokban és srn lakott területeken

idszervé vált ezt a kérdést is tanulmányozni. A lefíalkalmasabb

ember e tanulmányok elvéfízésére ismét csak ’Sifimond volt, akinek
módjáhan állt H i 1 fi a r d-nál az amerikai sós és alkálitalajok kér-

dését közvetlenül mefíismerni. ’S i fi m o n d az ott elsajátított eljárá-

sok szerint vizsfíálta a mafíyar szikes talajokat s munkája ercdmé-
nyeképen a tiszaradványi és békéscsabai öntözött réten megmutatta,
hogy már egyszer öntözéssel is milyen nagy haladást tehetünk

a szikértékcsítés terén. Ö volt az, aki a tudós szarvasi lelkész,

Thessedik Sámuel régi, különlegesen magyar szikjavíló eljá-

rását, a digózást, a feledés homályából kiemelte és megmutatta,
hogy milyen jelents eredményekhez juthatunk ennek a javító eljá-

rásnak alkalmazása révén. Az Akadémia pálmájával kitüntetett

könyvében („Hazai szikeseink és javításuk módja”) azután elsként
foglalta össze mindazt, amit eddig errl az égeten fontos magyar
kérdésrl tudtunk. ]\lár Békéscsabán végzett vizsgálatainál feltnt
neki, hogy a feltalaj szikessége és a sók elhelyezekedése a talaj-

szelvényben függ attól, hogy a vizetzáró agyagréteg milyen mélyen
található. Ezzel felhívta a figyelmet arra, hogy eltérleg a klima-
regionalis talajképzdés elméletétl, melyet fleg az orosz kutatók
vallottak, bizonyos hidrológiai és geológiai tényezknek még arid
kiima mellett is milyen nagy befolyása lehet a talajképzdésre.
Mikor a szikesek meszezésének kérdése felvetdött, az elsk között

volt, kik ennek a kérdésnek a nagy fontosságát felismerték és min-
den igyekezetével azon volt. hogy tanítványai segítségével ezt az

igen nagy jelentség talajjavítási módot minél szélesebb körben
elterjessze és minden vonatkozásban tisztázza. Ötle származik kü-

lönben a szikeseknek só és szóda'artalmuk alapján való és ma is

használatos tudományos osztályozása.

Életének fmve azonban talajrendszere volt. Mint minden tu-

dományban, úgy a talajtanban is a fejldés folyamata végül is

megkövetelte, hogy a tapasztalati tényeket bizonjms rend-

szerbe csoportosítsák és e tüneménycsoportoknak bizonyos neveket
is adjanak. Már ’S i g m o n d eltt is sokan megkísérelték, hogy a

talajokat egységes és kialakulásuk mechanizmusával lehetleg ösz-

szefügg rendszerbe foglalják, az övé azonban az érdem, mégpedig
fleg saját kutatásai alapján, hogy meg tudta látni azokat a leg-

fontosabb nézpontokat, melyek a talajok klasszifikálásánál szám-
hajöhetnek. És az igazi tudós biztos szemére vall, hogy a rengeteg

tapasztalati tény közül épen azt, az adszorpciós komplexus kation-
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jaiuak minségét választotta a legfontosabb talajesoportok meg-
különböztet jelzjéül, amely gyakorlatilag is a leglényegesebb.

’S i g m 0 n d talajrendszerén lehet javítani, lehet benne bizonyos dol-

gokat részletesen kidolgozni, de a vázat, az épület szei’kezetét

oly jól építette fel, hogy a talajtani tudománynak örök, maradandó
értéke lesz.

Utoljára hagytam gyakorlati munkásságának legfonto.sabb
tényét, a talajok foszfor- és káliigényének meghatározását. Nagyon
sok hasonló eljárás született a talajtani tudomány fejldése alatt,

azonban az övének els jelentsége abban áll, hogy olyan idben
vetette fel ezt a kérdést, amikor még mások nem is gondoltak rá.

Azonkívül már itt is számításba vette, megelzve húsz évvel ké-

sbb és sokkal nagyobb kísérleti felkészültséggel végzett vizsgála-

tokat, azt. hogy általános határértékeket talajoknál az oldható táp-

anyagtartalom szempontjából nem állíthatunk fel, mert más ténye-

zket is figyelembe kell vennünk a tápanyagtartalom elbíráhisánál,

nemcsak épen magának a foszforsavnak puszta mennyiségét.
Nagyon keveset mondottam itt csak el ’S i g m o n d Elek ha-

talmas munkásságából, hiszen mint már említettem, igazi értékét

csak az ismeri, aki könyviéit, dolgozatait olvassa és azt a rengeteg

tapasztalatot, ami ezekben a munkákban egy dolgos élet eredmé-
nyeképen összegylt, kutatásainak megkönnyítésére felhasználja.

Végül meg kell említenem, hogy könyve, amelyben életének

nagy munkáját, talaj rendszerét, elször közölte a tudományos vi-

lággal teljes egészlében, alapvet m, olyannyira, hogy még angol

nyelvre is lefordították.

’S i g m 0 n d Elekkel az utolsó távozott el azok közül, akik

a talajtan fiatal tudományát, annak idején Magyarországról indí-

tották el arra az útra, amelyen e tudományág azzá fejldött, ami ma
és büszkén gondolhatunk vissza arra, hogy ennek a hatalmas fejl-

désnek egyik megindítója épen egy magyar tudós és Társulatunk
tagja volt.

II. ÉRTEKEZÉSEK.

FÖLDTANI MEGFIGYELÉSEK A SALGÓTARJANI
SZÉNMEDENCÉBEN.

Irta: Vitális Sándor dr
”

Az 1 . szövegközti ábrával és az I, II. táblamellcklettel.

A gyakorlati életben mköd geológus egyik legfontosabl) fel-

adata — szerény véleményem szerint, — hogy az elél)c kerül kuta-

tási, fleg fúrási anyagokat lelkiismeretesen, szakszeren feldol-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. január hó 3-i

.szakülésén.
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1. ábra. Üjabb fúrások vázlatos képe a Salgótarjáni barnaszén

medencében.
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gozza, megrizze s megfigyeléseit a szakközönséggel mielbb meg-
ismertesse. Ez sokszor súlyos akadályokba ütközik, mert a kutatási

adatok ismertetése nem mindig érdeke a kutatást végz vállalatnak.

Ép ezért nagy hálával és köszönettel tartozom vállalatom a Salgó-

tarjáni Kszénbánya E. T. igazgatóságának s elssorban D r.

Schmidt Sándor m. kir. bányaügyi ftanácsos, vezérigazgató

b. úr Öméltóságának, amiért a salgótarjáni szénmedencében az

utóbbi évek folyamán lefúrt fontosabb kutatófúrások földtani vo-

natkozású adatainak ismertetését megengedték s munkámban min-
denkor a legmesszebbmenen támogattak.

A salgótarjáni szénmedence földtani viszonyait legrészlete-

sebben s összefoglalva D r. Noszky Jen (1, 2, 3.), mig a szom-

szédos borsodi szénniedence földtani viszonyait D r. S c h r é t e r

Zoltán (4) és D r. Vadász Elemér (5) munkáiból ismerjük.

(Ezekben a munkákban a szénmedencékre vonatkozó szakirodalom is

részletesen fel van sorolva.)

Mieltt rátérnék a salgótarjáni szénmedencében újabban le-

mélyített kutatófúrások földtani adatainak ismertetésére, legyen

szabad a medence oligocén-miocén korú rétegeinek (melyekrl a fú-

rások adatainak ismertetésénél szó lesz) települési viszonyait (ré-

tegtani beosztását) Noszky (1, 2, 3.) munkái alapján röviden az

alábbiakban összefoglalva ismertetni:

Középs oligocén (Rupeli emelet).

A balassagyarmati, ipolynyitrai mélyfúrások mélyebb agya-

gos rétegei. A Karancs, Sátoros, Fels Zagyva, Tárná, Derecske stb.

környéki mélyebb agyagok a kiscelli agyag fáciesében kifejldve.

Fels oligocén (Chafti emelet).

A medencében a felszínen legjobban elterjedt képzdmények
az alábbi fáciesekben kifejldve:

1. Agyagos fáciesek. (Ipolyvölgy és az északkeleti fiatra tö-

vében.) Helyenként pl. Piliny, Endrefalva, Nógrádszakál stb. vidé-

kén „schlier” fáciesben kifejldve.

2. Az agyagokkal váltakozó homokos fáciesek. (Pectunculus

obovatus-os és Cerithiurn margaritaceum-os tengeri illetve elegyes-

vizi homokkövek váltakozva foraminiferás agyagokkal pl. Becske,

Nógrád stb.)

3. A glaukonitos homokk és átmeneti fáciesei.

A Zagyva-Tarna vidékén több mint 300 m vastag cipóalakii.

konkréciós, álrétegzett, glaukonitos, kövületben szegény homokkö-

vek. Salgótarjántól északnyugatra (iNógrádmegyer-Piliny környé-

kén) vastag kövületdús agyagbetelepülésekkel. Az Ipolytól délre

(Nógrádpilis-TpolytnrmVc stb.) váltakozó homokos-agyagos képzd-

mények helyenként sok kövülettel, fleg cápafogakkal.

3a. A legfels szintek a glaukonitos homokk csoportban.

Legfeljebb 20-30 m vastagok, kövületdúsak (ostrea padok) de

a glaukonitos homokk csoportban csak kis felületi kiterjedéssel
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bíiTiak (lencseszerü betelepülések) a jellejízetes horni fáeies kövü-

letekkel. (liiászó, Lapujt, Kazár, ^látranovák stb.)

Alsó miocén.

I. Aqiiitanien. Elválasztása az oLiiíoeéntöl diszkordanieával, (deiiu-

dáció) s a szárazföldi jelleg általános fellépésével (regresszió) in-

dokolható.

1. Szénfekvképzödinény. (Fleg szárazföldi eredet üledékek.)

a. h'’ekü kavics-homok közhetelepült agyagokkal, tarka

agyag és homokk (Ipolytarnóeon lábnyomokkal) legnagyobb vas-

tagságuk 50 m.
b. Alsó riolittufa. (Jó vezérszint!) Vastagsága 0-40 m.
c. Fekü agyag. (Az alsó 111. széntelep közvetlen fekvje.)

2. Széáképzdmény.
a. Alsó 111. széntelep, fedjében a kanavásszal (sávozott

agyag) és homokkal (a középs II. telep alatti homok.)

b. Középs II. széntelep, fedjében a congériás palával, szür-

ke agyaggal és homokkal (a fels I. telep alatti homok.)

c. Fels I. széntelep,' fedjében a teredós palával ill. agyag-

gal.

II. llurdigalai emelet. (Szénfedképzdmény.)
a. Cardiumos (elegyesvizi) palás, homokos agyag 15-20 m

vastag, (helyi jelleg képzdmény).
b. Aequipeetenes homokk (60-120 m) felfelé helyenként ho-

mokos sehlier fáciesbe megy át.

Kzéps tn locé

n

.

I. Helvéciái emelet.

Nagy vastagságú agyagok , márgák, sehlier fáciesben kifej-

ldve.

II. Tortonai emelet.

Intenzív riolittufa szórással (középs riolittufák) kezdd ha-

talmas piroxénandesit kitörések. Lajtamészk többféle fáciesben.

X o s z k y további beosztását nem tárgyalom, mert ezekrl a

késbbiekben már nem lesz szó.

Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy S c h r é t e r (4) az

egercsehi-ózdi szénmedence földtani kifejldését salgótarjánival

azonosnak veszi („salgótarjáni fáciesben képzdött’') mig a sajóvöl-

gyi medence kifejldését a salgótarjánitól eltér „sajóvölgyi fáci-

esben” képzdöttnek tekinti. Rétegtani beosztása Noszky-étól el-

tér, mert a glaukonitos homokk szintjét, fedjében a horni fácies-

sel és az alsó riolittufát, az alsó miocén burdigalien alemeletbe ve-

szi, mig a szénképzdményt (közvetlen fekvivel) az igazi schlierrel

bezárólag a helvetien alemeletbe helyezi.

Vadász (5) felfogása a salgótarjáni és borsodi szénmeden-
cék földtani kifejldésérl lényegileg N o s z k y-éval egyez.

Tekintettel arra, hogy az oligocén-miocén korú üledékek ré-

tegtani beosztása ma is állandó vita tárgya s a vélemények, felfo-
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gások még nem kristályosodtak ki, a következkben, mivel a salgó-

tarjáni szénmedencéröl lesz szó, mindenben a medence legalaposabb
ismerjének Noszky Jennek a rétegtani beosztását fogom kö-

vetni.

A salgótarjáni szénmedencében újabban 1936-1939. években,
számos víz- és szénkutató mélyfúrást mélyítettek le, (a fiirások he-

lyét lásd az 1. ábrán) melyeknek anyagát átvizsgálva és meghatá-
rozva a salgótarjáni szénmedence földtani viszonyaira vonatkozólag
számos él-dekes új földtani megfigyelést tehetünk. Az iijabban le-

fúrt fontosabb fúrások vázlatos földtani szelvényeit a mellékelt I.

táblán tüntettem fel s a fúrások által észlelt fontosabb földtani (ré-

tegtani) adatokat az alábbiakban ismertetem.

Zagyva 1. sz. vízkutató fúrás.

Zagyvaróna község határában a vízválasztói villamostelep

vízellátására 1938. évben mélyítette le a Salgótarjáni Kszénbánya
R.T. (9.) A fúrás 0.00-8.20 m-ig a Zagyva holocén ártéri hordalékát

harántolta s 8.20—477.25 m-ig 469 m vastagságban a fels oligocén

(Cattien) korú glaukonitos homok-homokk rétegeket tárta fel s be-

lejutott a középs oligocén (Rupelien) korú kiscelli agyagba. Ez a

fúrás volt az els a salgótarjáni medencében, mely a glaukonitos ho-

mokk szintjének valódi vastagságára felvilágosítást adott.

Zagyva 2. sz. vízkutató fúrás.

A zagyvái 1. sz. fúrástól kb. 600 m távolságra 1939-ben a Sal-

gótarjáni Kszénbánya R.T. által lefúrt második vízkutató fúrás

0.00—8.20 m-ig a Zagyva holocén korú ártéri hordalékában haladt

s 8.20—521.80 m-ig kereken 513 m vastagságban a fels oligocén

(Cattien) kon'i glaukonitos homok-homokk szintet tárta fel.

A zagyvái 1. és 2. számú fúrások erózió által ersen lepusztí-

tott térszínen indultak és igy ha tekintetbe vesszük a fúrások körül

a napszinen föltárt glaukonitos homokkrétegek vastagságát is, a

glaukonitos homok-homokk rétegek szintjének valódi vastagságát

legalább 700—800 m-re tehetjük.

Inászó 1. sz. vízkutató fúrás.

Zagyvaróna község határában az inászói bányatelepen a régi

Ferenc akna mellett 1936-ban mélyítette le vízkutatás céljából a Sal-

gótarjáni Kszénbánya R.T. (7).

A fúrás 0.00—10.00 m-ig ])leisztocén korú löszt kavicshorda-

lékot, 10.00—90.56 m-ig alsó miocén (A(iuitanien) korú széid<é])zd-

ményt, 90.56—146.18 m-ig alsó miocén (Aipiitanien) korú szónfekv-

képzdrnényt és 146.18—326.90 m-ig fels oligocén (Cattien) korú

glaukonitos homokk képzdményt harántolt. Ez volt az els fúrás

a. salgótarjáni medencében, mely a szénfekvképzdményt teljes vas-

tagságában feltárta. A rétegsorban feltn, hogy a riolittufa alatti

tarka agyag, homok és kavics hiányzik, ami a miocén eltti illetve



17Földtani iu“fifif>yidésok a salgótarjáni s/énincd(Mic jólmi

tdt'ji dtMiiuláeióra illetve hegyszerkezeti mozgásokra (kiemelkedés)

utalhat.

Sdlfjófarján gzfürdi vízkutató fúrás.

Salgótarjánhaii a Salgtóarjáni Kszénháiiya R.T. bányatele-

pén a gzfürd mellett mélyítette le vízkntatás céljából líKlS-lkl-ben

a Salgótarjáni Kszénbánya lí.T. (9),

A fiirás O.tlO—9.40 m-ig holoeé'n korn ártéri hordalékot, 9.40

—

48.50 m-ig alsó miocén ( A(initanien) korn széidvépzdményt, 48..50

—

1.5(5.50 m-ig alsó miocén (Aqnitanien) korú szénfekvképzdményt és

1,5(5..50—330.15 m-ig fels oligocén (Cattien) korú glankonitos homok-
homokk képzdményt harántolt. Feltn ebben a fúrásban, hogy
az alsó miocén szénfekv képzdményben a riolittiifa (mely az iná-

szói fúrásban meg 30 m vastag) teljesen hiányzik, holott a szénfek-

vképzdmény az inászói fúrásban kereken 5(> ui, inig ebben a fúrás-

ban majdnem a kétszerese 108 m. A riolittiifa hiánya valószínleg

a deniidáció és miocén idtti illetv' eleji hegyn. .yzgásokra vezethet
vissza.

Salgótarján üvcgggári vízkutató fúrás.

A gzfürdi fúrástól kb. .500 m távolságra a Salgótarjáni

Üveggyár R.T. salgótarjáni gyártelepén 1938-lmn a Lapp céggel fii-

ratta le ezt a vízkutató fúrást. (8).

A fúrás 0.00—13.50 m-ig holocén korú ártéri hordalékot, 13.50

—41.(50 m-ig alsó miocén (Acinitanien) korú szénképzdméuyt, 41.60

—140.75 m-ig alsó miocén (Aqnitanien) korú szénfekvképzdményt
és 140.75—300.30 m-ig föls oligocén (Cattien) koréi glankonitos ho-

mok-homokk képzdményt harántolt. Ez a fúrás lényegileg ugyan-
azokat a települési viszonyokat mutatja mint a gzfürdi fiirás, ami
érthet is, mert mindkét fúrás ugyanazon hegyszerkezeti árokban
fekszik. Ennek a két fiirásnak azonos kifejldésü rétegsorozata f-
leg a szénfekvképzdményben, szemben az inászói fúrás szénfekv-
ktpzödményével fontos bizonyíték arra, hogy a mai Iáható törések

tiilajdonkép a miocén eltti töréseknek kiújulásai.

Kísterenye 1. sz. vízkutató fúrás.

Kisterenyén a Chorin telep mellett 1936-ban vízkutatás céljá-

ból mélyítette le a Salgótarjáni Kszénbánya R.T. (10). A fúrás
0.00—5.40 m-ig a Zagyva holocén korú ártéri hordalékát, 5.40—62.80

m-ig az alsó miolcén (Burdigalien) korú szénfedképzödményt
(schlier, aeqnipectenes és caridiumos fedk), 62.80—117.64 m-ig az

alsó miocén (Aqnitanien) korú szénképzdményt (a jellemz I, II és

III. szénteleppel és azok jellemz fed és fekü kzeteivel), 117.64^

—

277.25 m-ig az alsó miocén (Aqnitanien) korú szénfekv képzd-
ményt és 277.25—374.59 m-ig a fels oligocéti (Cattien) korú glauko-

nitos homoklc képzdményt harántolta. Szükségesnek tartom ki-

emelni, hogy a három széntelep jellegzetes fedi az I. telep teredós

a II. telep eongeriás palái és a III. telep kanavász-a a fúrás folya-

mán kövületek hiányában nem, vagy nehezen konstatálhatók, vi-
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szont a telepek jellemz fekvi az I. telep alatti homok, a II. telep

alatti homok és a III. telep alatti zöldes-kékes, zsíros agyag mindig
jól megfigyelhetk. Ennek a megfigyelésnek fontos szerepe van a

távolabbi területeken fúrások adatai alapján való széntelep azono-

sításoknál.

Érdekes, hogy ebben a fúrásban a szénfekvképzödmény igen

vastag, kereken 160 m, melybl a riolittufára két padban kereken
90 m esik szemben pl. az inászói fúrásban harántolt 30 m vastag
riolittufa réteggel. Ez az adat ismét megersíti azt a megállapítá-

somat, hogy az alsó miocén eltti denudáció és hegymozgás milyen
nagymérv volt.

Szükségesnek tartom itt megjegyezni, hogy az eddig ismerte-

tett fúrások ütve mköd vizöblítéses fúróberendezéssel lettek le-

fúrva (ez a fúrásmód a pontosabb minta anyagvételt sokszor meg-
nehezíti) inig a következkben ismertettjtt fúrások forgatva mköd
vizöblítéses (Oraelius) fúróberendezéssel lettek lemélyítve. (Ez a

fúrásmód legnagyobbrészt magfúrással történik s így ideális minta-

anyag állt rendelkezésemre.)

Kisterenye 2. sz. vízkutató fúrás.

Kisterenyén a Chorin telepen a kisterenyei 1. sz. vízkutató

fúrástól 400 m távolságra 1937-ben mélyítette le a Salgótarjáni K-
szénbánya R.T. vízkutatás céljából. (10).

A fúrás 0.00—6.50 m-ig a Zagyva holocén korú ártéri horda-

lékát, 6.50—71.00 m-ig az alsó miocén (Burdigalien) korú szénfed-
kélizdményt (schlier, aequipectenes és cardiumos fedk), 71.00

—

125.10 m-ig az alsó miocén (Aquitanien) korú szénképzödményt (a

jellemz I, II és III. szénteleppel s azok jellemz fed és fekü k-
zeteivel) és 125.10—262.03 m-ig az alsó miocén korú (Aquitanien)

szénfekvöképzödményt harántolta.

Ámbár a kisterenyei 2. sz. fúrás az 1. sz. fúrástól légvonalban

csak 400 m távolságra van, a feltárt rétegsorok már ilyen kis tá-

volságon belül érdekes különbséget mutatnak. Az 1. sz. fúrásban a

fekü riolittufa 2 padban 90 m vastag, mig a 2. sz. fúrásban 1 pad-

ban csak 74 m. A cardiumos fed az 1. sz. fúrásban 17 m, inig a 2.

sz. fúrásban csak 3 m vastag.

Ezek az adatok élénken érzékeltetik aránylag kis távolságo-

kon belül az azonos rétegek vastagságbeli változását, ami ismét az

alsó miocén eltti (és alatti) hegymozgásokra illetve az ezzel kap-

csolatos fácies változásokra utal.

Mátraverebály 4. sz. fúrás.

Mátraverebély község határában (Cscngerháza pusztán) mé-

lyitette le a Salgótarjáni Kszénbánya K. T. 1939.-ben szénkutatás

céljából.

A fúrással feltárt rétegsorrend a következ:
Holocén-Pleisztocén.

0.00— 8.00 m.-ig húmusz és lösz
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Középs niioocn (Helvéciái emelet).

8.00

—

ÖS.CO m.-iíí sehlier agyas.
rioUttnfa.38.00— 40.75

40.75— 42.10

42.10—248.00

foraminiferás homokk.
sehlier agyag (foraminiferák, arca, telliiia,

sehizastor, dentaliiim sj).-ek.)

248.00

—

265.(M) ,
nequipectenes homokk, riolittufa heagyazások-

kal.

205.00

—

271.10 „ riolUtufn (kövületes homokk beágyazásokkal.)

Alsó miocén (Rurdigalai emelet).

271.10—401.74 m.-ig agyagos-homokos sehlier, tufa szórás nyo-

mokkal.
401.74—411.27 „ aequipectenes homok-homokk.
411.27—418.00 „ cardinmos, sávozott homokos agyag.

Alsó miocén (Aquitaniai emelet).

418.00

—

462.22 m.-ig szénképzdmény az I. II. ITI. szénteleindíkol s

a .icllemz fed és fek kzetekkel.

462.22—463.65 „ kékesszürke, zsiros agyag (szénfekv).

A rétegsorrendbl illetve vázlatos szelvénybl lát.iuk, hogy a

mátraverehélyi 4. sz. fúrásban az aquitanien alemcletbe tartozó

szénképzdmény és a hurdigalien alemelethe tartozó szénfed kép-

zdmény kife.ildcse ugyanolyan mint a kisterenyei 1. és 2. sz. víz-

kutató fúrásokban. Feltn a rétegsorrendhen, hogy a szénfedkóp
zdmény felett a burdigalien-helvetien határán egy 6.10 m. vastag

riolittufa réteg van s e felett egy 17 m vastag aequipectenes homok-
k réteg, melyekben az Aequipccten praescahriusculus-hoz hasonló

pectenek, Corhula gihhn és a már schlierre .iellemz schizasterek

fordulnak el. A burdigalien-helvetien határát ebben a fúrásban

ez a tufa szint .ielzi. Ezek felett a rétegek felett települ az igazi

(helvetien alemeletbe tartozó) sehlier s érdekes, hogy ennek fels
részében ismét van egy A^ékonyabb tufa betelepülés.

Ámbár a salgótar;jáni szénmedencében már Noszky (2, 3)

kiemeli, hogy a burdigalien-helvetien alemeletek üledékeiben vau-

nak A’ékonyabb tufa betelepülések, illetve tufa szórás nyomok,
azonban ezeknek szintjelz voltát eddig nem lehetett megfigyelni.

Ép ezért érdekes, hogy a Mátraverebéh'^en 1938—1039 években
lefúrt 8 szénkutató fúrásban (a fúrások helyét lásd az 1. ábrán)

a helvetien-burdigalien határán mindenütt megtaláljuk ezt a jó

szintjelz riolittufa határréteget. A mellékelt 11. sz. táblán grafi-

konszeren az I. (fels) széntelepre vonatkoztatva tüntettem fel ,a

mátraverehélyi 1—8 sz. fúrások vázlatos földtani szelvényeit. Az I.

(fels) széntelepet azért választottam ki alapul, mert ez a széntelep

mind a 8 fúrásban nagyjában azonos vastagságban vau kifejldve,

jelezve azt, hogy az I. széntelep képzdésekor a széutekn t zen a

helyen egy szintben volt. A grafikonszer szeh'éuyre rátekintve

azonnal szemünkbe tnik a szénképzdmény különböz vastagsága,

a III. sz. széntelepnek helyenként, kis távolságokon belül való ki-

maradása, a szénfekv képzdményben az alsó riolittufa két fúrás-
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bán való jelenléte és hat fúrásban való hiánya, egyszóval ismét éle-

sen szemünkbe tnik aránylag kis területen belül az alsó miocén
eltti és alatti (ezen a helyen egészen az I. széntelep képzdéséig
tartó) hegymozgás s ezzel kapcsolatos gyors fácies változás s a szén-

képzdményben illetve szénfekvképzdményben jelentkez letaroló

(denndációs) megnyilvánulások.

Dzsida (6) a salgótarjáni szénmedencében a szén telepek
különböz vastagságú kifejldésébl ugyancsak a széntelepek kép-
zdése eltti és alatti hegymozgásokra mutat rá.

A fácies változások a burdigalien schliei’ben is szembetünek,
mert pl. az 1, 2, 6 és 8 sz. fúrásokban a schlier agyagok közt véko-

nyabb-vastagabb aeq.nipectenes homokk rétegek jelennek meg. A
bnrdigalien-helvetien határán mind a 8 fúrásban csaknem egy
szintben jelenik meg a jó határjelz riolittnfa szint. A szelvénveken
ezt a tufa szintet középs tufa szintként tüntettem fel a szelvény-

ben szerepl szénfekvképzdmény alsó riolittnfa szintjéhez viszo-

nyítva. Szükségesnek tartom itt megjegyezni, hogy Noszky a

salgótarjáni szénmedencéhen 3 tnfaszintet különböztet nmg és pedig:

1. Aquitani szénfekvképzdményben az alsó riolittnfa szint.

2. Tortoniai alemelet alján a középs riolittnfa szint és

3. Maeotiai almneletben a fels riolittnfa szint.

A szelvényekben szerepl alsó riolittnfa szint megegyezik

Noszky alsó riolittnfa szintjével, míg a szelvényekben általam

középs- és felsnek jelzett riolittnfa szintek iN o s z k y alsó- és

középs riolittnfa szintjei között fekszenek.

Há kell mutatnom még arra, hogy a 4. és 6. fúráisok szelvé-

nyében a helvetien schlier fels részében szijitén van egy vékonyabb

jó szintjelz riolittnfa szint, melyet fels tufa szintnek jelöltem.

Sajnos a többi fúrásokban ez a tufa szint a schlier nagy részével

együtt a késbbi denudáció által le lett pusztítva s ígv a két fúr;ís

adata alapján ma még nem tudhatjuk, hogy viajjon ez a szint

ugyanolyan érték e mint az általam megfigyelt középs tufa szint.

Sajnos a salgótar.iáni szénmedencében régebben lefúrt kutató fúrá-

sok ütve mköd vízöblítéses rendszer fúróberendezésekkel tör-

téntek s ezeknél a pár méter vastag szintjelz tufa szinteket nem
figyelhették meg s így ma már nem állai)ítható meg, hogy ezek az

újabhan általam megfigyelt vezérszintek általános érvények e.

Nézetem szerint a mátraverebélyi fúrások adatai ezeknek a szin-

teknek vezérszint értékét valószinüleg az egész medencében általá-

nos értékvé fogják tenni.

összefoglalva az elmodottakat a salgótarjáni szénmedencében
újabban lemélyített fúi‘ások földtani adataiból az alábbi megfi-

gyeléseket rögzíthetjük:

A fels oligocéli (Chattien emelet) korú glaukonitos homokk
rétegcsoport vastagsága 700—800 m.

A fels oligocén — alsó miocén határát nagymérv denudáció,

regresszió jelzi.
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Az alsó iniocón (Aqnitanini (Miitdet) szénrokvökó])Z()(linény át)

—

Kit) in.-ifí t(M‘.io(lö változó vastagsáíía, a szárazföldi üledékokiudí arány-

lafí kis távolsáuokon ludiil való változó kifejlödésv, oííyos szintjcdzö

lé ofíck teljes hiánva illetve nafíy vastafísághan való meiíjelenése

{ z alsó niioeén eltti és alatti lieííyinozííásokra és az azzal kapesotatos

fáeies változásokra utal.

Az alsó inioeén ( A(iuitaniai) szénkéiizödinények (s luaííuknak

a széntelepeknek'l különböz vastaíísáfíban való kifejldése, egyes

széntelcpeknek a hiánya, a szénképzdés ideje alatt mköd hegy-

szerkezeti mozgásokra és azzal kapcsolatos fáciesváltozásokra utal.

Az alsó miocén (Hnrdigalai emelet) eardinmos, peetenes és

schlier szénfedképzdmények kis távolságokon heliil változó fácie-

sekhen képzdlek.

A hnrdigalai-helvéciai alemeletek határát egy riolittnfa

szint jelzi, mely valószinnleg az egész szénmedencéhen jó vezér-

szint lesz.

A hnrdigalai-helvéciai alemeletekhen az aeípxipectenes ho-

mokk töhh szintben van kifejldve, ami aránylag kis távolságokon

helüli fáeies változásokra utal.

A helvéciai alemelethe tartozó schlier agyagok fels részében

esetleg sziiitén az egész szénmedencéheíi meglev jó szintjelz tufa

réteg van.

^lesszehhmen következtetéseket a rendelkezésemre álló szak-

szeren feldolgozott kisszáimi fxiráshól egyelre nem idszer le-

vonni.
* *

IRODALOM — SCHRIFTTUM.

1. Dr. X o s z k y Jen: A Magyar Középhegység északkeleti részé-

nek oligocén- miocén rétegei: I. Az oligocén — a miocéntl való

elhatárolás kérdése. Annales Musei Nationalis Hungarici V.

XXIV. 1926.

2. Dr. X o s z k y Jen: A ^lagyar Középhegység északkeleti részé-

nek oligocén-mioeén rétegei: II. A miocén. Annales Musei Xatio-

ualis Hungarici. V. XXVII. 1930.

3. Dr. Xoszky Jen: A Mátra hegység geomorphológiai viszonyai.

A debreceni Tisza István tudományos társaság kiadványa. III.

K. 1926—27. 8—10 füzet.

4. D r. S c h r é t e r Zoltán: A Borsod-Hevesi szén és lignitterületek

bányaföldtani leírása. M. kir. Földtani Intézet kiadványai 1929.

5. D r. Vadász Elemér: A borsodi szénmedence bányaföldtani vi-

szonyai. M. kir Földtani Intézet kiadványai 1929.

6. Dzsida József: Tektonikai megfigyelések a salgótarjáni me-

dencében. Bányászati és Kohászati lapok. LXIX. évfolyam 1936.

3. és 4. szám.
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7. D r. Vitális Sándor: Salgótarján megyei város vizellátása.

Hidrológiai Közlöny. V. XVIII. 1938.

8. Dr. Vitális Sándor: A salgótarjáni üveggyár artézi kútja.

Hidrológiai Közlöny. V. XVIII. 1938.

9. D r. Vitális Sándor: Újabb hidrogeológiai adatok Salgótarján

és környékérl. Hidrológiai Közlöny. V. XIX. 1939. (Sajtó alatt.)

10.

D r. Vitális Sándor: Uj gyógyviz Kisterenyén. Hidrológiai

Közlöny. V. XIX. 1939. (Sajtó alatt.)

OLIGOCÉN ÉS MIOCÉN ÜLEDÉKEINK ELHATÁROLÁSÁNAK
KÉRDÉSE.

Irta: Ferenezi István dr.

A M. Kir. Földtani Intézet újonnan felelevenített vita-estjei-

nek során 1940. január 28-án felolvasott „hozzászólásomban”, a vita-

esten tárgyalt kérdésnek, az oligocén és miocén üledékeink elhatá-

rolása kérdésének azt a megoldását ismertettem, amelyet az Ipoly-

medencében 19S4—38. években végzett vizsgálataim során követtem.

Ezeken a vizsgálatokon gyjtött faunák és más megfigyelések érté-

kelésével — H o r u s i t z k y Ferenc kartársammal egyetértöleg —
kissé más beosztást használtam a kérdéses üledékek beosztásában,

mint az Ipoly-medence és tágabb környékének érdemes kiutatói,

N o s z k y, S c h r é t e r, V a dá s z. Sikerült ugyanis a vizsgálatok

révén két olyan földtörténeti változás lerögzítése, amelynek revén

az elhatárolás és a rétegbeosztás kérdése több adattal támogatható
módon oldható meg. Az egyik változás az oligocén-végi regresszió

teljessé válásának kimutatása Helix-es, stb, szárazföldi üledékek
segítségével. Majd a miocén eleji kisebb mérték, azonban már igen

nagy részben miocén jelleg faunákat hozó és részben az Erdélyi

Medence, részben a Bécsi medence, st még az Akvitán medence
felé való változásokkal is általánosítható transzgressziót. mint má-
sodik földtörténeti változást iktattuk be az Ipoly-medence fejldés-

történetébe. Ez a transzgresszió pedig azon, most már intra-miocén-

nek bizonyuló szárazföldi idszak eltt következett be medencéink-
ben, amelyet, mint a salgótarjáni szénképzödmény keletkezésének

idejét megelz szárazföldi idszakaszt, az oligocén és miocén üle-

dékek határának tekintett az irodalom.

A beosztás ezek szerint a következleg alakult ki. A fels

oligocén regressziós képzdménysorozat végén megjelen szárazföldi

idszak után — ez az idszak azonos S t i 1 1 e szávai begyképzdési
fázisának idejével — az újonnan fellép és két fáciesben ismert transz-

gressziv üledékek már az alsó mediterrán emelet akvitánien al-

emeletének idejét jelentik. Ezzel az üledékcsoporttal a korábban
csak szárazföldi képzdményekkel jellemzett akvitánien alemcletün-

ket batározottabban kapcsolhatjuk más vidékek hasonló képzdmé-
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nyeihez. Uííyancsnk az akvitánien alemeletbe lehet sorozni az els,
kis mérték miocén transzfíressziót követ szárazföldi (intramioeén)
idszakaszt is, a salfíótarjáni szénképzdmény szárazföldi eredésü
feküsorozatát. (Lehetséfíes azonban az a mofíoldás is, ha annak el-

lent nem mondanak a most fifíyelembe nem vett gerinces maradvá-
nyok, hogy az említett szénfekvö ten'esztrikns sorozat a salgótarjáni
szénképzödménnyel együtt, valamint az utóbbinak még tengeri fe-

dsorozatával is kiegészítve az alsó mediterrán burdigalien alemelet
idejét jelent üledéksoroz^it.) Kgycbként a burdigalien alemeletet a
második miocén transzgresszió megindulásának idejével kezdhetjük,
amely idpontot a salgótarjáni j)aralikus szénképzdmény kialaku-
lása jelenti. A miocén slír jelenti beosztásunkban a második mio-
cén transzgresszió teljessé válását, a fels mediterrán emelet helvé-

cien alemeletének idejét.

A dolgozatban érintettem egyébként az eocén és oligocén üle-

dékek elhatái olásának kérdésében elfoglalt újabb álláspontomat is.

III. TÁRSULATI ÜGYEK.

PÁRTFOGÓNK LEVELE TÁRSULATUNK ELNÖKÉHEZ.

Herceg Esterházy Pál fméltósága, a Magyarhoni Föld-
tani Társulat pártfogója, nagyobb adományt juttatott a Társulat
részére, Dr V e n d 1 Álad á r elnök köszönsoraira fméltósága
meleghangú levélben válaszolt, melyet hálásan és örömmel adunk
közre az alábbiakban:

Budapest, 1940. február 15.

Méltóságos Uram!

A ^lagyarhoni Földtani Társulat kilencvenedik évi közgy-
lése alkalmaival hozzám juttatott szíves megemlékezésükért fogad-

ják midnyájan leghálásabb köszönetemet.

Nagyon jól tudom értékelni azt a nemcsupán tudományos, de

nemzeti szempontból is oly fontos munkásságot, amelyet a Magyar-
honi Földtani Társulat kilencven éven keresztül kifejtett. — Bár
gyengélkedésembl kifolyólag, orvosi tilalom folytán nem vehettem
részt az ünnepi ülésen, de megragadom az alkalmat és biztosítha-

tom Méltóságodat, s kiváló személyén keresztül a bölcs vezetése

alatt álló Társulatot arról, hogy amiként Istenben boldogult seim,
xígy csekélységem is állandó érdekdéssel fogom kísérni nemes tö-

rekvéseiket, s tlem telhetleg a jövben is mindenkor segítségükre

kívánok lenni. Adja a Mindenható kegyelme, hogy a Társulat mun-
kásságát továbbra is bséges siker és dicsség övezze!

Arra kérve, hogy hálás köszönetemet a Társulat eltt külön
is tolmácsolni méltóztassék, fogadja, Méltóságos Uram, kiváló tisz-

teletem szinte kijelentését.

Esterházy Pál herceg s. k.
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Vendl Aladár elnöki megnyitóbeszédé a Magyarhoni Földtani
Társulat XC. közgylésén.

A Magyarhoni Földtani Társulat XC. rendes közgylését 1940

február 15-én tartotta meg .57 tag és 18 vendég jelenlétében. A köz-

gylést Vendl Aladár dr. a következ szavakkal nyitotta meg:

Mélyen tisztelt közgylés! Társulatunk pártfogója, herceg
Esterházy Pál dr. úr Öföméltóságát, — aki betegsége miatt nem
jelenhetett itt meg — táviratban üdvözöltük.

Tisztelettel köszöntm a Társulat iránt mindenkor érdek-

ld miniszterek, intézmények és társulatok megjelent képviselit:
a m. kir. pénzügyminiszter úr képviseletében megjelent Bölnn
Ferenc minisizteri osztályfnök urat, a m. kir. iparügyi- és kereske-
delemügyi miniszter fir és a debreceni m. kir. Tisza István Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karának képviseletében itt lev
telegdi Roth Károly dr, egyetemi nyilvános rendes tanár, minisz-

teri tanácsos urat, a földmvelésügyi miniszter urat képvisel
Orczy Béla dr miniszteri osztálytanácsos urat, a m. kir. vallás- és

közoktatásügyi miniszter úr képviseletében megjelent Ybl Ervin
dr minisztei tanácsos urat, a Magyar Királyi József Nádor M-
sziaki és Közgazdaságtudományi Egyetem Bánya- Kohó évs Erd-
mérnöki Karának képviseletében megjelent Vendl Miklós dr egye-

temi nyilvános rendes tanár urat, Budapest Székesfváros polgár-

mesterét képvisel Viola Rezs dr székesfvárosi mszaki ftaná-
csos urat, a Tudományos Társulatok és Intézmények Országos

Szövetsége nevében megjelent Németh Gyula dr egyetemi nyilvá-

nos rendes tanár urat, a Királyi Magyar Természettudományi Tár-

sulatot képvisel Mauritz Béla dr egyetemi nyilvános rendes tanár

urat és Koch Sándor dr egyetemi magántanár urat, a INIagyar

Mérnök és Éjjítészegylet képviseletében Pap Ferenc elnök urat, a

Székesfvárosi Vízmvek vezérigazgatóját és Frohner József titkár

urat, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület ne-

vében megjelent Roth Floris bányaügyi ftanácsos, elnök urat és

Káposztás Pál bányaigazgató urat, a Magyar Mérnökök és Építészek

Nemzeti Szövetségét képvisel Emszt Kálmán dr ny. m. kir. kísér-

letügyi figazgató urat, a Magyar Barlangkutató Társ\ilat nevé-

ben megjelent Bogseh László dr, egyetemi magántanár, titkár urat,

az Országos Eöldrengési Obazervatórium képviseletében Simon Béla

dr megbízott igazgató urat.

Táviratban üdvözölte a közgylést a M. Kir. Ferenc József

Tudományegyetem Matbematikai és Természettudományi kara,

mert képviselje: Szenti)étery Zsigmond egyetemi nyilvános rendes

tanár úr közlekedési akadályok miatt nem tudott ide utazni.

szinte örömmel, bcnsségteljesen üdvözlöm a nu'gjeh'nt

hölgyeket és urakat!

A jegyzkönyv bitelesítésére felkérem Lóczy Lajos és Kreybig
Lajos urat.

A t'M-mészet öi-ök rendje az elmúlt esztendben is megköve-
telte áldozi'itait Társnlatnidítól.
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Mefíhalt Tacyer Henrik dr ííyakorló gcolófíus inái-cius 23-án
és 'Signioiid Klek clr nu"u>}íyotenii nyilvános vcmuIps tanái’, relsöliázi

táti, viláfíliíní talajtudós, sziM)toinl)tM‘ 3l)-án. Érdemoiket ezen a köz-

ííynléson külön (Miilékbrszédí'k 1‘ofí.ják niéltalni.

Szoi)toinl)or 3-án Imnyt (d Becsejj Antal ííépészinérnök, ni. kir.

kormány lötanácscs:, a székosfvárosi közííynh's örökös la^ja. (szül.

1S71 dofPinlx'r IS-án Pozsonyban). A budaiiosti innefíyotcinon szo-

ri'zto inofí fíópészniérnöki oklovolét Í1S!)4), azután a imíojíyplcnuui a

fíóiiszerkozeltani tanszék tanárspfíéd.jo volt. 3\Iajd a Székesfváros
szolííálatában nuiködött. 1!)03 óta önálló mérnöki irodája volt. A
Maiíyar ]\Iérnök és Éiiítészoííylet {íépészinérnöki szakosztályát, mint
e’nök is irányította, töveken át ta<:ja volt a Fvárosi Közmunkák
Tanácsának.

Társnlatunkmak 191S óta volt rendes tagja s különösen a

Hidrológiai Szakosztályban fejtett ki tevékenységet töbli éven át.

mint választmányi tag. „A szombathelyi vízvezeték hidrológiai

e’tannlmányaii’ór’ eímíí munkáját a szakosztályban ismertette.

^Mérnöki tevékenységében bennünket legjobban érdekelnek
azok a munkái, amelyekben igen sok magyar város és község
(Temesvár, Fiperjo.s, Kimaszombat, Szekszárd, Szombithely, stb.)

vízmüvét, részben csatornázását tervezte meg, illetleg készítette el.

A Kissármá'S-torda-marosjvári földgázvezeték éjiítését is irányí-

totta. Lelkesen felkarolta a budapesti melegforrások ügyét s buzdí-

tott arra, bogy a hévforrások vizét ftésre is felhasználjuk.

Elhaltjaink emlékét a Társulat mindig kegyelettel fogja meg-
rizni.

Örömmel emlékezem meg arról, hogy Mouritz Béla dr egye-

temi nyilvános rendes tanár, tár.*ulatunk tiszteleti tagja az elmúlt

évben töltötte be egyetemi tanári mködésének huszonötödik évét.

A :magyarhoni Földtani Társulat választmánya már 1939 november
8-i ülésén elsnek üdvözölte Öméltóságát jubileuma alkalmából,

ünnepélyes keretek között. ^Megragadom azonban itt is az alkal-

mat, hogy jókívánságainkat újból kifejezzem.

Méltóságos Fram!
Huszonöt év a földtanban röpke pillanat, de az ember éle-

tiben nagy id. Még nagyobb id egyetemi tanszéken. A Mindenható
olyan isteni szikrával ajándékozta meg Méltóságodat, hogy már
fiatalon egyetemi tanár lehetett. ^léltóságod ezt a szikrát magasan
lobogóvá tette s tudományos munkásságának eredményei mindnyá-
junk eltt jól ismertek. A tanítványok hosszú sora gondol szere-

tettel a pontos, szigorú, de mindig jószív tanárra.

^léltóságodban azonban nemcsak a tudóst s a tanárt ünne-
r>“ljük itt, hanem Társulatunk lelkes támogatóját is. A Társulat

minden ülésén Méltóságod vendégszeretetét élvezi, s ha tanácsra

vagy segítségre van .szükségünk. Méltóságod mindig szeretettel

támogat bennünket. Szívbl kívánjuk, hogy mint tudóst és tanárt

igen sokáig üdvözölhessük körünkben és kérjük, hogy a jövben
is tartsa meg szeretetében Társulatunkat.
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Mélyen tisztelt közgylés!
A múlt század negyvenes éveiben, abban az idben vagyunk,

mikor a földtan már elhagyta gyerekcipit s nagy lendülettel fej-

ldésnek indult. Három évtizeddel elbb, 1807-ben megalakult a

Geological Society of London. A platonisták és neptunisták harca
már elült. Sniith Vilmos már 1815-ben kiadta Anglia és Wales els
földtani térképét, amely lényegében már a mai sztratigrafia alap-

ján készült. A Cuvier-íélQ katasztrófa-elmélettel szemben o. Hoff
1822-ben kimondotta az aktualizmus elvét. Lyell az 1830—33-ban
megjelent Principles of Geoiogy müvében a Hoff féle gondolat-
hoz hozzáfzte még, hogy a hosszú geológiai idk folyamán a kis

változások összeadódnak s végeredményben nagy változások alak-

jában mutatkoznak. 1830-ban megalakult a Societé Géologique de
Fr,ance a már fejldésnek indult londoni társulat mintájára.

A Magyar Tudományos Akadémia már hatalmasan meger-
södött. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat ekkor már
legyzte a kezdet nehézségeit s a természettudományok iránt na-

gyobb mértékben megindult az érdekldés.
Nem csodálkozhatunk a földtan fellendülésének ebben a kor-

szakában azon, hogy Zipser András besztercebányai tanár, a ma-
gyar orvosok és természetvizsgálók Sopronban tartott nyolcadik
nagygylésén, 1847 augusztus 11-én felszólalt „egy magyarhoni
földismei-bányászati tái’sulat” alapításának érdekében. Javaslatát

nagy lelkesedéssel fogadták s a kibocsátott ívek hamar megteltek

azok nevével, akik 5 forint évi tagsági díj kötelezettségével a tár-

sulat tagjaiul jelentkeztek. A nagygylés elnöke Esterházy Pál

herceg — a természettudományok lelkes pártfogója — biztosította

a megalakuló társulatot támogatásáról.

1848 január 3-án Kubinyi Ágostonnál Videfalván (Nógrád-

mcgye) folytak tanácskozások a társulat megindulásának miként-

jérl (Kubinyi Ágoston, Kubinyi Ferenc, Marschán Józ.sef, Pettkó

János, Zipser András), miként errl az ugyanakkor írt jegyz-
könyv tanúskodik. Ez a tanácskozás elhatározta, hogy 1848 augusz-

tus 18. és 19-én a fvárosban közgylést fognak tartani. Az 1848

—

1849-

ben lefolyt események a társulat végleges megalakulását

1850-

re tolták ki. Ekkor Haidinger Vilmos az 1849 december else-

jén felállított bécsi birodalmi földtani intézet igazgatója egyengette

az utat a bécsi kormánynál. Ekkor — a leveretés után — szükség

volt erre a támogatásra. Az közben iárására Hörnes Móric, a bécsi

császári ásványtár segédre, — mint a birodalmi földtani intézet

biztosa. — Budanestre érkezett. Az 18.50 máius 24-én Eiigel Sándor,

Fuchs Vilmos, Hörnes Móric, Kubinyi Ferenc, Kováts Gyula,

Mikecz András, Ncndtvich Károly, Petényi Salanion és Szabó Jó-

zsid’ részvételével megtartott ülésen megái la.))odtak az alai)ítandó

társulat tervezetében és felkérték az akkor jelen nem lev Knl)inyi

Ágoston, kii'. tanácsost, nemzeti múzeumi igazgatót, hogy a tár-

sulat alai)ítására szükséges engedélyt legfels helyen elnyerie.

Knhinyi Ágoston a rábízott feladatot hamar megoldotta s

az 1850 július (5-án tartott els közgylésen a társulat megalakult.
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Moííválasztották olnökiiok Kubhiiji Jgostont, titkárnak Kováts
Gjjiilút és pénztárnoknak dr ]Vagner Dánielt. Az ala])szal)ályokat

a szeptemlijr 3-án tartott gylés fogadta el. Ez tulajdonképen a
júliusi közgylés folytatásának tekinthet, mert ekkor választották
meg a tisztikar többi tagját: Kubingi Ferencet alelnöknek, Szabó
Józsefet másodtitkárnak, Mlkecz Andrást, Peténiji Salamont, Nendt-
x'lch Károljjt és .Marschan Józsefet váhusztnianyi tagnak. Ugyan-
akkor herceg Esterházy Pált, aki már 1847-ben megigérte párt-

fogását, a társulat i)ártfogójának nyilvánították ki, A herceg Ester-
házy család mindenkori feje azóta is állandóan társulatunk párt-

fogója volt; erkölcsi és anyagi támogatásuk lényegesen hozzájárult

a társulat hatalmas kifejldéséhez.

Az országos jelleg födtani társulatok között a ^lagyarhoni
Földtani Társulat volt sorrendben a negyedik. (A londoni 1807,

a párisi 1830, a berlini 1847 és a budapesti 18.70.)

Az idén tehát társulatunk megalakulásának kilencvenedik
esztendejét üunepeiljk itt, magunk között, a legnagyobb csendben.

Társulatuidv a kezdet nehézségeit hamar legyzte s gyorsan
hatalmas fejldésnek indult. Történetének részletei ismeretesek;

különösen a harminc, ötven és hetvenöt éves jubileum alkalmából
írt munkák a Társulat fejldését igen részletesen méltatták.*

Ezek a munkák azonban talán kevésbbé feltnen ismertették

társulatunk szerepét a külföldi kapcsolatok szempontjából.
Mélyen tisztelt Közgylés! A földkerekség mindegyik geoló-

gusa forrón szereti hazáját. Szereti mindenek eltt azzal a szere-

tettel, amellyel minden ember tartozik hazájának. És szereti azon-

kívül egy egészen különös szeretettel, amely aközben fejldik ki,

mikor a haza földjét részletesen tanulmányozza. Ennek a földnek

feláldozza tanulmányai folyamán egész valóját, fizikai és szellemi

képességeit egyaránt. Jól tudja azonban azt is, hogy a földtani

formációk nem ismernek politikai határokat. Még akkor is, mikor
a haza területén belül csak kisebb terjedelm vidék felépítését

tanulmányozza, szükséges tudnia, hogy mi van a politikai hatá-

ron túl. így alakult ki minden nemzet geológusai közt a baráti

kapcsolatok sok szála. Akárhová is kerülünk, mindig barátainkra
találunk, mert mindegyik geológus jól tudja, hogy tudományunk-
ban nincsenek mesterségesen megrajzolt határok.

• Kováts Gyula: Els jelentés a Magyarhoni Földtani Társulatról.

Pesten 1852. (németül)

Kubiuyi Ferenc: A Magyarhoni Földtani Társulat 16 évi mkö-
désérl szóló jelentés. Munkálatok. III. Pest, 1867. 46.

Schmidt Sándor: A Magyarhoni Földtani Társulat 30 évi mun-
kássága. Földtani Értesít. I. 1880. 2.

Koch Antal: A Magyarhoni Földtani Társulat 50 éves mködésének
története. Földtani Közlöny. XXXII. 1902. 165.

Mauritz Béla: Visszapillantás a Magyarhoni Földtani Társulat

múltjára. Földtani Közlöny. LV. 1926. 5.
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A földtani társulatok folyóirataik, kiadványaik, kirándulá-

saik és személyes kapcsolataik segítségével mégjobban összekötik

az egymástól távol él, politikai határokkal elválasztott szak-

embereket. Ebbl a szempontból társulatunk már igen korán he-

lyesen felismerte a nemzetközi kapcsolatok szorosabbá fzésének
a fontosságát. Ezért már 1879 február 23-án elhatározta, hogy
szakfolyóirata, a Földtani Közlöny értekezéseit ezentiil német,
francia, vagy angol nyelven is közli. 1879 óta, azaz több mint hat-

van esztendeje szakfolyóiratunkban társulatunk állandóan tájékoz-

tatja idegen nyelven megjelent értekezéseivel a külföldi szakembe-
reket. Ezzel megnyertük magunknak a külföld állandó érdekldését.

Az 1917-ben megalakult, — ma csaknem független — Hidroló-

giai Szakosztály, Hidrológiai Közlöny-ének idegen nyelv cikkei is

lényegesen fokozták külföldi kapcsolatainkat. Elértük azt is, hogy
alig van hazánkban olyan tudományos társulat, amelynek mkö-
dését olyan régóta és olyan részletesen ismernék s annyira becsül-

nék a külföldiek, mint épen tái’snlatunk életét. Társulatunk mkö-
désének ez a megbecsülése a külföld részérl, s az a baráti kap-

csolat amely épen a folyóirataink révén a külföldi szakemberek-
ben kialakult, annyira emelte a társulat tekintélyét mindenhol,

hogy ma a Magyarhoni Földtani Társulat szakfolyóirataival együtt
külföldön is igen nagyra becsült. A Földtani Közlönyben és a
Hidrológiai Közlönyben megjelent idegennyelv cikkeket lépten-

nyomon idézik a külföldiek. Ezt az eredményt itthon talán nem
is méltányoljuk eléggé.

Közben társulatunk anyagilag is megersödött. 1918 elején

a társulat Auigyona az ingóságokon kívül elérte a hetvenezer

(75 084.31) koronát. Ennek az összegnek nagyobb része éidéki)a])í-

rokban, kisebb ré.sze takarékbetétekben volt elhelyezve. A nagy
világháború után ez a vagyon úgyszólván tökéletesen megsemmi-
sült s a gazdag társulat egyszerre koldusszegénnyé vált.

Társulatunk elé ekkor lijból a kezdet nehézségei tornyosul-

tak. Elvesztettük az elcsatolt területeken lakó tagtársainkat. xVnya-

gilag töidíretetten, megfogyatkozva, az utolsó húsz évben újra kel-

lett építeni a társulatot. Ennek az építmunkának nagy nehézsé-

gekkel kellett megküzdeni. A nehézségek több okra vezethetk
vissza.

Az egyik fok abban rejlik, hogy mveldési és társadalmi

viszonyaiidí gyors ütem fejldésével kai)c.colalban több és nehe-

zebb feladat terheli tái's.ulalmunk nagyon mvelt részét, a közép-

osztályt. Ez a társadalmi rétegünk támogat minden tudományos,

irodalmi és jnvészeti törekvést, saját magától vonván meg a szük-

séges összeget. Sajnos, ennek a minden áldozatra kész közéi)osz-

táilynak az anyagi foi'rásai nemcsak, hogy nem növekedtek az

igénybevétellel ai’ányosan, hanem az utolsó idben igen ersen

csökkentek. Ennek következtében a földtantól távolabb levk lassan-

ként visszavonultak, azéi't, hogy inkább a hozzájuk közelebb lev
mveldési ágakat támogassák.
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A másik ok a középiskolai tanítás tökéletlensége. A földtan

és az ásványtan középiskoláinkban teljesen háttérbe szorul. A kö-

zépiskolát végzettek tehát e.saknein tökéletesen tájékozatlanok ezen

a téren. Találkoztam elkel állásn emberekkel, kik nem is sejtet-

ték, hogy mi a földtan célja. Pedig a fiatal lélekben megvan a nagy
érdekldés a természet iránt. Méltóztassék megkérdezni a közép-
iskolai tannlókat, hogy mi érdekli ket jobban: a növények, az

állatok, az ásványok, a kövületek, a kémiai, fizikai kí.sérletek, stb.,

vagy bármelyik nyelvnek a nyelvtana?

Ennek a középiskolai tanításnak az eredménye .sok helyen
igen szomonian tükrözdik vissza. Például az Üj Idk 1!)3!) július

9-én megjelent számában Jajczoy János „A Szent Gellértheyy"
címen a (lellérthegy történeti mnltjáról festett képeket. A többi

között a 4S. lapon a (íellérthegyrl a következket közölte: „Azt
mondják, vulkánikus eredet. iMinden bizonnyal ezért ilyen fleg-

matikus. Annál nagyobb dolog, mint a tzhányóból való születés,

nem történhetik vele.” Aki a Clellérthegyen járt s mégis ezt írta,

földtani szempontból olyan hibát követett el, mintha azt állította

volna, hogy Mátyás király a X\'ll században élt. Igaz, hogy köl-

ti szabadsággal némi eltérés a valósi'igtól megengedett. Akkora
eltérés azonban történelmi hátter közleményben, hogy Mátyást
a XVII. századba ülte.ssük át. mégiscsak hiba volna.

Ne felejtsük el, hogy az Üj Idk a legjobban elterjedt szép-

irodalmi, mvészeti hetila]) és egynttal kritikai szemle is. iSIvelt-

ségünk mai beállítása azonban olyan, hogy a Gellérthegyet vul-

kánnak tartani nem tudatlanság; de báirmelyik történelmi személy
életének nem ismerése nagyfokú mttveletlenség.

Xem vethetünk azonban sem a cikk írójának, sem az Üj
Idknek szemére semmit. k legjobb tudásukat nyújtották. Az
iskolai oktatás felels az ilyen tévedésekért.

A nagy világháború után hallatszottak olyan kijelentések is,

hogy a háboriik, az anyagiak utáni törekvések okai a természet-

tudományok és a bellük rohamosan kifejldött technikai vív-

mányok volnának. Ezért vissza kellene térnünk a tiszta humanista
álláspontra s arra kellene törekednünk, hogy a régi görög és római

világ lebegjen a szemünk eltt, amikor nem volt technikai fejlett-

ség. Mert akkor mindenki a szeretet jegyében élt, nem volt háború,

nem volt öldöklés, nem tették ki a gyenge csecsemket a Tájgé-

toszra, nem volt rabszolga, nem marcangoltattak szét embereket

vadállatokkal a cirkuszokban, stb.

Olyan hangok is megcsendültek, hogy a természettudomány
anyagi felfogásii, ellensége a vallásnak s Istent elkerüli.

Az ilyen hangok azonban egészen téves elgondolásokból ered-

nek. A természettudós sokkal hamarabb belátja, mint bárki más,
hogy tudása igen parányi. Ha tudományunkat, alkotásainkat össze-

hasonlítjuk a természet törvényszerségeivel, azonnal kitnik,
hogy nincs to\"ább. Az irodalomtörténész, a kritikus, a nyelvész

gyakran az okok egész sorozatával magyarázhat; mi azonban ha-



30 Társulati ügyek

mar érezzük gyarlóságunkat, paránjT voltunkat; hamar ott va-

gyunk, ahonnan nem tudunk tovább haladni s meghallunk Isten

végtelen nagysága eltt.

Az említettek mind hozzájárultak ahhoz, hogy az összeomlás

után elszegényedett társulatunk csak lassan tudott újból életerssé

válni. Az 1920—1930 között lefolyt évek küzdelemmel voltak tele.

Mikor 1932-ben a mai tisztikar és a választmány a társulat irányí-

tását átvette, még súlyos adóssággal küzdöttünk. Minden kiadás

csökkentésével kellett az anyagi megersödést elsegíteni. A másod-
titkári helyet néhány évig nem töltöttük be. Az adminisztrációs

költségeket csökkentettük, A titkári és pénztárosi teendket lelkei

tagtársak önzetlen munkával látták el olyan csekély tiszteletdíj

ellenében, amilyent sehol sem találunk. Olcsó, de megbízható nyom-
dában nyomtattuk a Földtani Közlönyt. Közben sikerült lijabb ta-

gok szerzése is.

Rövid id múlva elértük, hogy bevételeink fedezték a kiadá-

sokat. Ekkor a másodtitkári helyet betöltöttük. Majd foglalkozni

kezdettünk avval a tervvel, hogy a társulat hatáskörét nagyobb
területre kellene kiterjeszteni. így alakult ki az eladóülések tar-

tásának gondolata. Ezizel egyidben arra is gondoltunk, hogy a
mvelt nagyközönség számára népszer földtani folyóiratot kellene

megindítani.

A választmány mind a két tervet örömmel felkarolta, s 193.5

december 11-én megtartottuk a nagyközönségnek szánt els eladó-
ülést. 1936 március 4-én a választmány elhatározta, hogy megindítja
a nagyközönség számára a Földtan'} Értesítt. Ma ezt a folyóiratot

nyolcszáznál többen olvassák rendszeresen. Az eladóülések is er-
sen látogatottak.

Örömmel hangsúlyozom, hogy a Földtan'} Értesít olva.sói

közt igen sokan a földtantól távol lev foglalkozásnak; tanítók,

jogászok, mezgazdák, stb. A nagyközönség tehát élénken érdek-

ldik a földtan iránt. Csak fel kell hívni a figyelmét erre a tudo-

mányra, amelyrl az iskolában vajmi keveset tanult.

Mélyen tisztelt Közgylés! Társulatunk tehát ismét meger-
södött. Szellemi életére fényt vetnek a kétféle üléssorozatban el-

hangzott eladások és hoizizászólások s a folyóiratainkban megjelent
cikkek. A pénztári kimutatás tanúsága szerint az utolsó években
kis összeget meg is takarítottunk; ezt ala])tkcsítettük. A Hidroló-

giai Szakosztály a Székesfváros segélyét a múlt évre, eddig még
nem kapta meg; ezért múlt évi mérlege nincs teljesen egyensúly-

ban. Biztos, hogy a megersödés a jövben még jobban fokozódni

fog.

Ezzel a Magyaidioni Földtani Társulat kilencvenedik köz-

gylését megnyitom.

*

Az elnöki nuígiiyitó után dr. Eóczy Lajos dr. Taeger
Henrikrl, a dunántúli középhegység lelkes kutatójáról, s dr.
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K r e y l) i g L a .jós ’S i fi in o n d K lekrl, a talajtan viláfíhíríí

tudósáról mondott einlékbeszcdet.

Az emlékbeszédek elhuiifíziisa után dr. V e n d l Alá d á r el-

nök az idszaki választás inofíejtésére kéri a közfíylést. Dr. Lóczy
L a j o s kéri dr. V e n dl A 1 a d á r elnököt és az egész tisztikart,

hogy maradjanak továbbra is a Társulat élcíi, annyival is inkább,

mintán a Társulat ügyvitele kifogástalan, s a tisztikar a Társulat

osztatlan bizalmát élvezi.

Vendl Aladár dr. elnök, megköszöni a bizalmat, de nem
változtatja meg elhatározását. Nyolc évvel ezeltt vállalt feladatát,

a Társulat anyagi ügyeinek rendezését, s zavartalan mködésének
biztosítását befejezte, tehát tisztil^ariiv-al a Társulat vezetésétl

visszavonul. A szavazatszed bizottság elnökéül D m s z t K á 1 m á n

dr.-t, tagjaiul Majzon László dr.-t és Kulhay (1 y u 1 a dr.-t

kéri fel, majd az új tisztikart megválasztó szavazás idejére a köz-

gylést felfüggeszti.

Píipp Ferenc ehtUkár jelentése.

Mélyen tisztelt Közgylés !

Az 1939 év a muidva idszaka volt. xVz elmúlt évi ünnep után

munkás hétköznapok következtek. — A szakirodalomban a rendezi

munka tnik ki, rOszletadatok a földtan, kzettan és teleptan körébl
rég várt összefoglaló munkákban jelentek meg; mindazok érdekét,

javát szolgálva, akik a földtant s rokon tudományait mvelik, meg-
ismerni óhajtják, illetve kedvelik. Fáradságot nem ismer komoly
munka folyt kint a terepen is, a fiatalabb tagtársak eltt új rész-

letek, hatalmas méretek jelentek meg, az idsebb nemzedék pedig

a múlt tapasztalatainak biztosságával folytatta munkáját ott, ahol

2 évtizeddel ezeltt kényszerségbl abba kellett hagynia.

Ezek ellenére a Társulat fennállásának 90.-ik esztendeje soha

nem érzett nyomasztó gondok idszaka volt.

A Társulat életében 336 tag vett részt, közülük hárman jobb

létre szenderültek. Társulatunk ez évben megválasztott tagjai a

következk : H a j ós Márta, R á s k y Klára, D ó c z y Lajos
báró, Imre Endre, J a n t s k y Béla, K r ö s s y László,
Szalánczy György és Szecsdy Gy. József.

A tagok ajánlása a jöv biztosítása, ennek érdekóben jártak

el és különös érdemeket szereztek: B a r t k ó Lajos, B o g s c h

László, Fekete Zoltán, Mauritz Béla, Noszky Jen,
Szurovy Géza és Vendl Aladár.

A többiek sáfárkodását az alábbiakban foglalom össze: Vol-

tak, akiknek érdemeik alapján a szerencse kedvezett, a betrendes
névsorból egyet — méltóztassék megengedni, hogy mégis kiemeljek.
— Harmat István bányaigazgató tagtársunk a legönzetlenebb,

legszorgalmasabb s hozzátehetjük, legszerényebb gyjtk egyike,

legfelsbb kormányzói elismerésben részesült, signum luudist ka-

pott 1939 szeptember havában. Harmat igazgató úr már Salgó-

tarjánban nagy odaadással gyjtött. A példásan szép, nagy tudomá-
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nyos érték salgótarjáni bányászati és geológiai múzeum megszer-

vezje és megteremtje. 1926-ban Pestre kerülve páratlan kedvvel
folytatta gyjt munkáját kora tavasztól kés szig a Bakonytól

a Mátráig. Utóbb a Budai hegységet járta, talált itt két lij boros-

íyánkfajtát és gyönyör baritokat: a kiscelli agyag fannájának
számos új faját mentette meg az elkallódástól. H a r m a t igaz-

gató úr nemcsak gyjtött, hanem a meghatározás munkájában is

tevékenyen résztvett és csak szerénységbl nem engedte, hogj’- is,

mint szerz szerepeljen; az ö szorgalma folytán kartársaink sora

foglalkozhatik a gyjtött anyag feldolgozásával.

Gyjt munkássága a természetszeretet példás megnyilat-

kozása, szeretetreméltó egyénisége pedig köszönetünket és tisztele-

tünket is kell, hogy e helyen kifejezésre juttassa.

A többiek elmenetel és kitüntetése pedig sorrendben így kö-

vetkezik: ifj. Bajkó Andor bányahatósági titkár. Bort nyák
István helyettes vezérigazgató lett. Buday György a VIII.

fizetési osztályba gazdasági tanárrá, E n d r é d y E n d r e a \'III.

fizetési osztályba fövegyésszé lépett el s külföldi tanulmányi ösz-

töndíjat kapott, É b é u y Gyula ugyancsak fvegyész lett. Fekete
J e nt, az Eötvös Lóránt geofizikai intézet vezetjét a Tisza István

Tudomány Egyetem tiszteletbeli doktorává avatták. G e r János
bányafögondnok-, Han Ferenc kísérletügyi vegyész-, H o r u-

sitzky Ferenc osztály geológus lett; J a s k ó S á n d o r és K e-

rekes József külföldi ösztöndíjat kaptak. Kárpáti Jent
kísérletügyi figazgatóvá nevezték ki, K u 1 h a y Gyl a földtani

intézeti gyakornok, vitéz Lengyel Endre fiskolai tanár. Me-
zsi József egyetemi tanársegéd, M i h á 1 1 z I s t v á n egyetemi
adjunktus, Mottl Mária kísérletügyi asszisztens, ifj. No szko-
dén földtani intézeti asszisztens, Posevitz Guidó jiedig kir.

mérnökké lépett el. Eozlozsnik Pált a földtani intézet helyet-

tes igazgatójává nevezte ki a miniszter, S c h m i d t E 1 i g i u s ma-
gántaniári képesítését a megyetem bánya-, kohó- és erdmérnöki
karán a miniszter jóváhagyta, dr. Schmidt Sándor helyettes

vezérigazgató lett. Sík Károlyt segédvegyésszé nevezték ki.

Szentes Ferenc földtani intézeti adjunktussá lépett el.

A hazai nyersanyag kutatás elismeréséül dr. T e 1 e g d i-R ó t h

Károly a magyar érdemrend közéi)kei‘esztjét kapta. Dr. Vajk
Raul egyetemi magántanár kéi)esítését a Pázmány Péter Egyetem
bölcsészeti karán a geofizikai módszerek és alkalmazásuk cím
tárgykörbl a miniszter jóváhagyólag tudomásul vette. Dr. Varga
József ii)arügyi államtitkár, ii)arügyi miniszterré, majd ipar és

kere.skedelemügyi miniszterré neveztetett ki. Wein György Föld-

tani Intézeti gyakornok lett, Witkovszky kísérletügyi asszisz-

tens lett.

Tagtársainknak megérdemelt elmenetelükhöz, kitüntetéseik-

hez a jé)kívánságunkat fíízzük azzal, hogy a jövhen is saját örömükre
és a köz — köztük nem utolsó sorban a Társulat — javára eredmé-
nyes jó munkát végezhessenek*
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\"annak sajnos sokan, akiki-o nm inosolyfíott a szoroncso; a

várakozók, a mollözöttok szoinélyéro fíoiulolunk: ne vesztítsék el ök

sem munkakedvüket. Az ifíazi geolófíus — szakember, aki nemcsak

mint egy hivatalnok látja el az elirt teendket, hanem lényegesen

töhlK't fárad, mint amennyit kell, még akkor is, ha ismételten mel-

lzik. xV szakemher nem hivatalnok, hanem munkáját odaadással

végz, hivatás érzéstl áthatott igazi nemes ember.

x\. geológus munkájának jósága a lesítöbb esetben nemcsak
felkészültségéitl, akaraterejétl, szerencséjétl, hanem attól is függ,

hogy van-e lendít, vagy gátló sugalmazé)ja. A családos geológusok

asszonyai fokozhatják a munkateljesítményt — ha segítik, bátorít-

ják férjeiket és ilyen e.setben a dicsség és elismerés elssorban

ket illeti, akik lemondani és ihletni tudnak. Vigyázni kell azon-

ban mindenhol arra is, hogy az érzé.sek ellenkez hatást ne vált-

sanak ki — a szél), szakembeinek való élet nem az állandó prog-

rammban, hanem a munkában való elmeinilésben és az otthoni élet

csendes örömeil)en rejlik.

Vezetinket viszont kérjük, hogy nagy elfoglaltságuk ellenére

állandóan igyekezzenek lijahb munkahelyeket kiharcolni felettese-

iktl, egy szakember munkája sok szabványos hivatalnok értékét

mnlja felül; minden lijabb állás a jobb jöv elmozdítása.

xVz elmnlt évben egyébként a Nemzeti ]Muzenm természettudo-

mányi osztályán az ásványtár és slénytár különvált. Külföldön is

a legtöbb nagy múzeumnál már különvált ez a tár, hihetleg ez

újabb fejldést, fellendülést fog jelenteni s mint ilyen esemény,

várakozással tekintünk rá.

Ami a Társulat bels életét illeti, a következ adatok tájé-

koztathatnak róla: 7 szaknlésen 19 eladás hangzott el, ezek közül

3 ásványtani, 1 kzettani, 9 földtani, 4 slénytani, 1 teleptani s 1

tanulmányutat ismertet tárgyú volt. 185Ü óta 621 szakülésen 857

eladás hangzott el, melyek tárgyuk szerint így oszlottak meg: 272

földtani, 159 slénytani, 129 ásványtani, 126 kzettani, 37 bányá-
szati, 25 talajtani, 11 hidrológiai, 8 földrengéstani, 7 morfológiai és

83 vegyes.

1939-ben 3 eladást tartott Bartkó Lajos, 2 eladást Kul-
ira y Gyula és S z á d e c z k y-K a r d o s Elemér, 1— eladás-
sal szerepelt o 1 1 1 Mária, B a 1 y i Károly, Erdélyi Já-
nos, Ferenczi István, Jaskó Sándor, Kulcsár Laj o.s,

S c h r é t e r Zoltán, S i k Károly, kézdivásárhelyi S z ö t s

Endre, Szirrovy Géza, Vitális Sándor és W^^in
G y ö r g y,

A szakülések a szürke munkanapok állomásai; az eladó ülések

idén is ünnepi pihen alkalmak voltak, mikor évtizedes tapasztala-

tok, meglátások bontakoztak ki.

Vitális István a „Magyar bauxit és értékesítése” c. el-
adására vidékrl is jöttek fel tagtársak; Kreybig Lajos „a

Földtani Intézet talajfelvételének, talajvizsgálatainak és térképez-
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sének célja és módja” c, eladása ugyancsak szép közönséget von-

zott.

Kegyeletes megemlékezés alkalma volt okt. 28. — amikor
Kutass y Endre dr. tagtársunk síremlékét adta át a Társulat

nevében L i f f a Aurél másodelnök az özvegynek és az elhúny

t

kis fiának, K u t a s s y Györgynek: ugyanakkor P a p p K ái-

roly egyetemi tanár tagtársunk koszoriit helyezett a sirra,

B 0 g s c li László, H o r u s i t z k y Ferenc és K ö r ö s s y L á s z-

1 ó pedig a kegyeletes megemlékezés gondolatainak adtak kifejezést.

A Társulat anyagi helyzetérl a következket jelenthetem:

a pénztári forgalom 7.792 P 92 f. bevételbl és 7.678 P 92 f. kiadásról

tanúskodik.

Külön köszönettel kell megemlékeznünk arról, hog 3
' herceg

dr. E s t e r h á z 3^ Pál pártfogónk nag3mbb adománii 3’al járult

hozzá a Földtani Közlöny kiadásához; az megért áldozatkész-

ségé, nemes gondolkozáséi eldeinek hagyománya.
Az állam részérl megért támogatást n3uijtott a Földmive-

lésüg3Ú és Iparügyi minisztérium.

A Földani Társulathoz közelálló vállalatok idén is segítsé-

gül siettek: a Magyar Általános Kszén bán 3"a 300 P, a

M a g 3^ a r A m e r i k a i Olajipar r. t. 2.50 P, a Salgótarjáni
K s z é n b á n y a li. T. 200 P, a R i m aim u r á n 3^ S a 1 g ó t a r-

j á n i K s z éi n b á n y a 100 P, az A 1 u m i n i u m é r c b á n 3
' a és

Ipar r. t. 100 P, a Székesfvárosi Községi Takarék-
pénztár 100 P-t adomán3’ozott. Mint már más alkalommal, éig 3

'

az idén is szomoriian jelentem, hogy több azoknak a báu3'aviillala-

toknak a száma, melyek részvét nélkül figyelik a Társulat mkö-
dését s nemcsak hogy adományaikkal nem adják jelét a szakkutatá-
sok eredményei iránti elismerésnek, érdekldésnek, hanem még
csak tagokul sem lépnek be. Nemcsak a bán3mvállalatok, hanem a

kbányák, cement, kedény és porcellán üzemek is távoLtartják

magukat a Társulattól. Annál meghatóbb és elismerésre méltóbb,

hogy a Földtani Értesít 823 elfizetje között sok szegéii3' ember
van. Az érdekldés természetes megnyilvánulásának jóles érzését

viszont lerontja, hogy egyes intézmények, köztük két tanítóképz,
a Földtani Értesít évi 2 P elfizetési díját nem volt képes elte-

remteni s anuagi fedezet hiányára hivatkozva az elfizetést le-

mondta. A Társulat bevételét úgyszólván teljes egészében a Föld-

tani Közlöny és a Földtani Értesít kiadására fordította.

A Földtani Közlöny 69. évfolyama jelent meg az elmúlt év-

ben 308 oldal terjedelemben, 97 szövegközti ábrával és 8 külön olda-

lát tábla melléklettel. A megjelent cikkek közül 10 földtani, 4 ás-

ványtani, 4 slénytani, 2 kzettani 1 teleptani és 1 eg 3’éb vontakozású
volt.

A Földtani Közlön 3
’^ szerkesztésével kapcsolatban a legtelje-

sebb hálával kell megemlékezni dr. Hercegh József bán3’a-

igazgató úr önzetlen felülvizsgáló munkásságáért, a munka teljes

tudást igényel és sok fáradsággal jár.
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A Földtani Értesít IV". új évfolyama 140 oldalon jelent mefí

8G ábrával élénkítve. A Földtani Értesít cikkei tárgy szerint: G

földtani, 4 hidrológiai, 3 teleptani, 2 slénytani, 1 ásványtani és 1

kzettani.

(Ezután a titkár a fontosabb hazai szakirodalmi dolgozatok
ismertetésére tért át. L. Bibilographia Geologiea Hiingariea. 1939.)

90 év múlt el, hogy a Társulat megalakult, ebbl két ember-
ölt Európa és hazánk történetének legnyugodtabb, legszebb id-
szaka: azóta válságba jutottunk. És ha a válság okait keressük,

úgy azt látjuk, hogy nemcsak a nemzetek helyzete válságos, haúem
a vészes kór átterjed a nemzetek egyes szerveire s nem kíméli
meg a tudományt mvelni akaró intézményeket és társulatokat,
st az egyéneket sem. Nem az anyagi javak fogyatkoztak meg —
jóllehet, nem vagyunk bvében azoknak — nem a munkakedv, a

munkakcs'^sé'í f*<5Ökkent — bár e tekintetben nem tehet eleget senki
— hanem legtöbb helyen a szeretet elemi foka: az elnézés, az egymás
megtörése sincs meg. öreg és fiatal, munkás és tanult ember, ezek
egymás között, egy nemzeten belül és ezen felül nemzetekkel szem-
ben úgy áll egymás ellen, mint aki nem tud egymásnak megbocsá-
tani, egymásnak igazat adni, egymást megbecsülni.

szintén óhajtva, hogy a munkát biztosító, életet fenntartó
nemesebb szellemnek sikerüljön soraink között és a nagy világban
érvényesülni, kérem jelentésem tudomásul vételét.

Krössíj László: A Hidrológiai Szakosztálij jelentése.

A titkári jelentést követleg Krössy László olvassa fel

a hidrológiai szakosztály jelentését. Ezzel kapcsolatban az Elnök
kiemeli V\^ e s z e 1 s z k y Gyula távozó szakosztályi elnök kima-
gasló érdemeit, aki 11 éven át vezette a Szakosztályt, s érdemeiért
a Szakosztály záróülése tiszteleti tagsággal tüntette ki. A triennium
hátralev részére a Hidrológiai Szakosztály H or u s i t z k y Hen-
riket választotta elnökké.

A pénztárvizsgáló bizottság jelentését Káposztás Pál dr.

terjeszti el, melyet a Közgylés, a pénztárosnak és a választmány-

nak a felmentvényt megadva, elfogad, s Ascher Kálmán pénz-

tárosnak és a pénztárvizsgiáló bizottság tagjainak köszönetét szavaz.

Az 1940. évre a Közgjmlés dr. M o 1 1 1 M ái r i a, dr, B a 1 y i Ká-
rolyt és dr. Káposztás Pált választja meg a pénztárvizsgáló

bizottság tagjainak.

A Társulat új tisztikarának választása.

Vendl Aladár dr. elnök felkérésére ezután a szavazat-

szed bizottság elnöke E m s z t Kálmán dr. számol be a szavazás

eredményérl, mely szerint az új tisztikarba elnökké P a p p Ká-
roly dr.-t, másodelnökké telegdi Roth Károly dr.-t, elstit-
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kárrá H o r u s i t z k y Ferenc dr-t s másodtitkárrá 13 a r t k ó L a-

j o s dr.-t választotta meg a közgylés.

Vendl Aladár dr. üdvözli az újonnan megválasztott tisz-

tikart, s dr. Papp Károly elnököt, akiben az ország egyetlen

kizárólag geológiai tanszékének vezetjére esett a közgylés vá-

lasztása. Mködéséhez a Társulat jókívánságait tolmácsolja. Ami-
kor a Társulat élérl távozik, szinte köszönetét fejezi ki munkatár-
sainak, elnöktársának Liffa Aurél dr.-nak, s dr. P a p p F e-

r e n c elstitkárnak, fáradhatatlan, odaadó, önzetlen közremködé-
sükért. A Társulat köszönetét is tolmácsolja M a u r i t z Béla dr.-

nak, aki az Egyetemi Ásványtani Intézetben a Társulatnak otthont

adott.

Az elnök szavai után Papp Simon di-. tolmácsolja dr.

Vendl Aladár távozó elnök úrnak a Társulat köszönetét, amiért

a Magyarhoni Földtani Társulat munkáját nyolc esztendn át oly

kitünen s önzetlen fáradozással vezette. Vendl A 1 a d á r dr. kö-

szön szavai után a közgylés véget ért.

IV.. AZ IPARÜGYI MINISZTÉRIUM BÁNYÁSZATI SZAICOSZ-

TALYÁNAK MKÖDÉSE AZ 1939. ÉVBEN.

Az iparügyi minisztérium báró Eötvös Lóránd geofizikai in-

tézete által és a minisztérium megbízásából a m. kir. földtani inté-

zet által végzett geofizikai és geológiai vizsgálatok 1939-ben úgy-
szólván kivétel nélkül a visszatért Felvidéken és Kárpátalján mo-
zogtak.

Torziós ingainérések végeztettek a Fels-Tisza völgyében és

annak északi mellékágaiban, mely mérések nemcsak az aknaszlati-

nai sótömzs tipikus sóekcéméra valló geofizikai képét állapították

meg, hanem Aknaszlatinától északnyugatra két sorban tOA’ábbi, az

aknaszlatinaival feltnen megegyez, tehát nagy valószínséggel
szintén sóekcémákra utaló geofizikai szerkezeteket is kimutattak.

A földtani intézeti geológiai felvételek a Kárpátalja és a
visszatért Felvidék részeire terjedtek ki. A Kári)átaljáii egyrészt

a nehézségermérésekkel karöltve a Fels-Tisza völgyében folytak

földtani vizsgálatok, valamint a flisöv régismert olajkutahisi terü-

letein (Krösmez, Uzsok vidéke) tájékozódó felvételek, másrészt
pedig a Barió-, Hát- és Szinyák-hegységek andezittufáiban felléi>

vasércterületek, valamint a rahókörnyéki éi’cesedésck közclcl)bi el-
fordulási viszonyait tisztázni kívánó vizsgálatok. A földtani inté-

zeti geológusok másik csoportja a visszatért Felvidéken a Gömör-
Szepesi Érchegység állami crckutatási jogosítványának területén

kezdett részletes tanulmányokat. Külön bányagoológiai vizsgálatok

vé‘geztettek a kincstár által megvásárolt csiicsomi ércbánya, vala-

mint a p('lscardói cinkelfdrdulás vidékén. H z á. d o c z k y-K a r-

dos Eleméi- belejezte a Kcsztbelyi-bcgység környékén az ottani

markazitelfordulás közelebbi körülményeit tisztázó vizsgálatait.
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A visszatért aknaszlatinai sól)ánya a i)éiizü{íymiuisztériiun

liatáskörélu' utaltatott, a rozsnyói állami vaséu-chányászat pedifi a

m. kir. állami vas-, és acéljíyárak ügykörébe. Az iparügyi minisz

tórium bányászati osztálya megvásjírolta, reorganizálta és üzembe
helyezte a esuesomi antimou-aranybányát és helyreállító munká-
latokat kezdett a esehek által beszüntetett aranyidai ércbányászai-

nál, ezek az iijranyitási mveletek máris elérték egészen az ércte-

lepekig és azzal a reménnyel bizUvíuak, hogy az aranyidai bányászat

talán újból fel éleszthet.

A kincstár olajkutatási és termelési üzemei a Bükkszéken
lehetséges szerény keretek között továbbfolytatódtak. Egy a mez-
kövesdi geofizikai maximumon lemélyített mélyfúrás csak olajnyo-

mokat kapott és az alaphegységbl hatalmas (.áüO liter/pere) mennyi-
ség gyógyvizet tárt fel. A Kárpátalja kiürítése alkalmával a

cseh kincstár által Krösmezn hátrahagyott üzemképes fúróberen-

dezést a bányászati osztály átvette, s a fúrást folytatja. A nagy-
bátonyi mélyfúrás az oligocén alsó zónáiban 1300 m alatt mozog,
de eddig csak olajnyomokat kapott.

A Szabadbattyán mellett emelked Szárhegyen ólomérckuta-

tást kezdtünk és olyan biztató nyomokra akadtunk, amelyek indo-

kolják azt, hogy a kutatá.sok tovább is folytattassanak.

V. A GEOFIZIKAI KUTATÁSOK
A báró Eötvös Lóránd geofizikai intézet szeizmikus, reflexiós

mérésekkel ellenrizte a még maga báró Eötvös által Bugyi, Nagy-
krös, Kecskemét vonulatában végzett nehézséger mérések ered-

ményeit.

A Magyar Amerikai Olajipar B. T. lispei ásványolajtcrmelése

a folyó évben már számottev nemzetgazdasági tényezvé fejldött

az Iparügyi minisztérium ellenrzése és támogatása mellett.

Az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet 1939-ben Dr. Fekete
Jen összeállításában közreadott jelentésébl komoly munka el-

végzésérl lehet tudomást szerezni. Szerény, de öntudatos történelmi

visszapillantáson kívül a fejldés határozott jeleit látni, mikor meg-
tudni, hogy rendszeres torziós-, graviméteres-, földmágneses-, elekt-

romosmérésekkel veszik fel a bányászati szempontból fontos helye-

ket. Arról is értesülni, hogy a fúrólyuk ellenállásának és porozitá-

súnak mérését is végzik már nálunk. Büszkeséggel és elismeréssel

kell gondolni az országnak az egyik legfontosabb kutató intézetére,

melyhez a kölcsönös egymásrautaltság szoros szálai fznek.

VI. A BAELANGKUTATÁSOK.
Borlangkiitatás terén a letnt évben jelents haladásról szá-

molhatok be, amennj'iben barlangkutató egyesületeink és egyes bar-

langkutatóink mködésükkel minden irányban szép eredményeket
értek el.

A Várhegyi barlangot az Uri-utca délkeleti irányában öt új
terem feltárásával és idegenforgalmi rendezésével bvítették. Az
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elz években megindult propagandát ebben az évben a visszakerült

káirpátaljai vidékre is kiterjesztették. Annak dacára, hogy az ide-

genforgalom az egész országban csökkent, a barlangot mégis 4633

látogató kereste fel, ezek közül 451 külföldi volt,

A Pálvölgyi barlangban a Lóczy-teremböl a mélységben fekv
Khid-teremig vezet sok régi, nehézkés lépcst korszer betóai-

lépcsökké építették át, miáltal a nyilvánosság számára a barlang-

nak ezt a terjedelmes, pompás szakaszát hozzáférhetvé tették. A
barlangot 5488 látogató kereste fel.

A Baradla-barlangban fleg a visszakerült hosszúszói szakasz-

ban történtek nagyobb munkálatok. Ebben több olyan részt fedeztek

fel, amelyeket a csehek nem ismertek. Az egész szakaszban Ú3ra

kellett építeni a villanyvilágítás berendezését, mert a csehek ma-
gukkal vittek minden elmozdítható tárgyat. Ugyanez történt a me-
nedékházban is. A hosszúszói szakaszt három hónap alatt felmérték

s elkészítették 1 : 2000 léptékben az egész barlang térképét.

Az aggteleki szakaszban a Stix-patak fokozott duzzasztásával

megnagyították az itteni tó terjedelmét. A jósvafi völgyben, a bar-

lang bejárata alatt megépítették a régóta tervezett völgyzárógátat

és vízertelepet, úgy hogy újabban ennek áramával világítják a

jósvafi szakaszt.

A barlangot közel 40.000 látogató kereste fel. A látogatottság-

nak ez a csúcsteljesítménye fleg a Felvidék visszacsatolásának

köszönheti a barlang.

Kutatás is történt a barlangban éspedig a hosszúszói sza-

kaszban, ahol egyik helyen neolitkoiní falirajzckat fedeztek fel.

Ezen kívül ásatás nyomán, két méter mélységben, mésztufapad alatt

barlangi-medve csontokat és tzhelyeket leltek.

A kutatások egyébként kiterjedtek a visszacsatolt karsztvi-

dék többi barlangjaira is, így megvizsgálták és térképezték a pel-

sci Nagy-hegy zsombolyait, a Szilicei jégbarlangot, a Pelscardói

barlangot és még egynéhány más barlangot.

Történtek a letnt évben egyéni kutatások is. K a d i c Otto-

kár dr. a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ásatást

végzett a felstárkányi Pesk-barlangban. M o 1 1 1 á r i a dr. a

m. kir. Földtani Intézet megbízásából kutatott több hazai barlang-

ban. Végül Kerekes József dr. karsztgeológiai vizsgálatokat

végzett a hámori Szinva- és Forrás-völgyben.

Mindezek a megjelent munkák, geológiai felvételek tanúsít-

ják, hogy 193í)-ben az intézetekben éis a terepen a geológusok igye-

keztek munkájukkal a nemzet érdekeit szolgálni. A tavasz jól in-

dult, hazatért a Kárpátalja, régi munkaterület tért vissza új kér-

désekkel és új lehetségekkel.

VII. A M. KIK. FÖLDTANI INTÉZET IVIÜNKASSACl A AZ 1939.

ÉVBEN.

A visszacsatolt Felvidékkel és Kárpátaljával megnagyobbo-

dott Magyarországon szükségessé* vált a geológiai munkaiatokat
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nagyobb inértékbon folytatni. Ügy a nyersanyagkutatás érdekében

végzett geológiai felvételek, mint a laboratóriumi tudományos

munka a múlt év viszoiiyaiboz képest nagyarányii fejldést mutat.

Lóezy igazgató vezetésével a már régebben a Csonkaország terü-

letén megkezdett érc, olaj, stb. kutatások folytatásán kívül több

csoport végzett a Felvidéken érc-, Kárpátalján pedig olaj-, ksó-

és szénkutatásokat. E kutatások részben a m. kir. Földmívelésügyi,

részben pedig a m. kir. Iparügyi ]Miniszter r megbízásából történ-

tek. A m. kir. (üitözésügyi Hivatal megbízásál)ól Lóczy Lajos
igazgató és Seberf Emil fgeológus végezték a tarackrasznai

duzzasztóm alapoZiisáboz szükséges geológiai vizsgálatokat. A nagy
önötözrendszerrel kapcsolatos síkvidéki geológiai vizsigálatok éü

a talajtani felvételek a múlt évi keretben folytatódtak. A talajtani

osztály tagjai ezenkívül az Orsz. Öntözésügyi Hivatal megbízásából

tanulmányozták a különböz talajok nedvesség- és tái)auyag viszo-

nyait is. Ez évben rendeztük be az Intézet szediment-petrografiai

laboratóriumát és egészítettük ki a kémiai laboratórium spektro-

grafiai berendezését, ügyancsak 1939-ben indította meg Lóczy
igazgató a Földtani Intézet vitaestéit, melyeknek az a célja, hogy
idszer kérdésekben a magyar geológusok egymás véleményét

megismerjék s így ezekrl bizonyos egységes vélemény alakuljon

ki. Ezáltal elkerülhetk lesznek a nomenklatúrára stb. vonatkozó,

sokszor igen elhiizódó viták s a Földtani Társulat szakülésein több

id fog megmaradni a kérdések érdemi részének megvitatására.

Az Intézet igazgatója és tagjai 1939-ben számos külföldi irtat

is tettek. 1939. május havában Lóczy Lajos igazgató a Preus-

sische GeoL Laudesanstalt igazgatójának meghívására a Hanno-
verben tartott petroleumgeológiai „kollokviumon” a belskárpáti

medencerendszer olajgeológiai viszonyairól tartott eladást.

R o z 1 o z s n i k Pál h. igazgató a „Metallochemia” megbízá-

sából tanulmányozta a Rhodope-hegység bulgáriai részének ércel-

fordulásait, majd a szerbiai Vrska Cuka liasz-széntelepeit.

Dr. Endrédy Endre m. kir. vegyész, a m. kir. Földtani Inté-

zet igazgatójának megbízásából a Deutsche Geologische Gesell-

schaftnak f. évi május hóban Osnabrückben tartott ülésén vett

részt s ott eladást tartott. Ugyancsak résztvett Endrédy a m.
kir. Válás- és Közoktatásügyi ^liniszter Úr ösztöndíjával a Nemzet-
közi Talajtani Társaság IV. bizottságának Stockholmban tartott

konferenciáján is. Ezen a konferencián a m. kir. Földtani Intézetet

az igazgató megbízásából Dr. Sik Károly m. kir. vegyész kép-

viselte, aki ott eladást is tartott.

Az Intézet munkájának fellendülését a sok kiadvány is bizo-

nyítja. Az 1939. évben a következ munkák jelentek meg:
A m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentései 1933—35-rl I. rész.

Igazgatói jelentés. Irta Lóezy Lajos.
Jahresberichte d. kgl. ung. Geol. Anstalt von den Jahren 1933

—

35. Teil. I. Direktionsbericht. Von L. Lóczy
A m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentései 1933—35-rl. II. rész.

Bányageológiai felvételek.
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Jahresberichte d. kgl. ung. Geol. Anstalt von den Jaliren 1933

—

35, Teil. II. Montangeologische Auí'nahme,
A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve XXXII. köt. 2 fz.

A Gyri-medence, a Dunántúl és az Alföld pannoniai üledé-
keinek összefoglaló ismertetése. Irta: Sümegliy József dr.

Mitteilungen aus dem Jahrbuch d. kgl. Ung. Geol. Anstalt.
Bd. XXXII, Heft. 2.

Zusammenfassende Bericht über die pannonischen Ablage-
rungen des Györer Beckens, Transdanubiens und des Alföld. Von
J. V. S ü m e g h y.

A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve XXXII. köt. 3. fz.
A gödölli vasúti bevágás középs pliocénkori emlsfaunája.

Irta: M o 1 1 1 Mária, dr,

Mittelungen aus dem Jahrb, d. kg. ung. Geol. Anst. Bd.

XXXII. Heft. 3. Die mittelpliozáne Sáugetierfauna von Gödöll
bei Budapest, Von Dr. Maria M o 1 1 1.

A m. kir. Földtani Intézet XXXIII. köt. A magas Tien-San.

Irta: Prinz Gyula dr.

Mitteilungen aus dem Jabrb. d. kgl. ung. Geol. Anstalt Bd,

XXXIII. Den hbe Tien-San, von Dr. J. P r i n z.

A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve XXXIV. köt. 1. fz.
A kincstár csonkamagyarországi széubirlrogénkutató mélyfú-

rásai. Irta: Schmidt Eligius R. dr.

Mitteilungen aus dem Jahrb. ung. Geol. z^-nstalt: Die rum])f-

ungarisehen des Arars auf Kohlenwasserstoffen. Von E, R.

Schmidt.
Geologica Hungarica Ser. Geol. Tóm.. VII. Die geologiscben

Verháltnisse des Bihar- und Béler-Gebirges. Von \veil. Dr. M. von
P á 1 f y und P. R o z 1 o z s n i k.

Geologica Hungarica Ser. Geol. Tóm. VII. A Bihar- és Béli-

hegység geológiai viszonyai, írták: néhai Pálffy Móric és

R o z 1 o z s n i k. Pál.
Megjelentek ezenkívül a következ 1 : 25.000 lépték tnlnjtaui

térképek és a hozzájuk tartozé) magijnrázéjk.

4867/1 : Büdszenmihály. Felvette: É b é n y i G y. és Seb m i d t

E. R. Dr.

4862/2 Hajdúnánás. Felvette: É b é n y i G v, és S c h m i d t.

E. R. dr.

4967/1 : Hajdúböszörmény. Felvette: É b é u y i G y u 1 a és

Schmidt, E. R. dr.

4967/2: Balmazújváros. Felvette: Ébényi G v. és Schmidt
E. R. dr.

5167/1. Berettyóújfalu. Bihartorda. Felvette: Babarczy .1 ó-

z s e f és Schmidt Eligius R. dr.

5165/4. Turkeve. Felvette: E n d ré d y E n d >• e dr. és

Schmidt E. R. dr.

5166/3, Dévaványa. Felvette: II a n F e r e ii c dr. és S c h m i d t

E. R. dr.



A M. Kir. Földtani Intézet nninkássáfía lí)39-ben 41

52G5/1. Öcsöd. Felvette: \V i t k o v s k y E n d r 3 dr. és

52(i5,2. (iyoina. „ „ „

52G4/4. Szarvas Felvette: Buday György és ,,

52GG/4. Békés. Felvette: Sik Károly dr. és „

A megnagyobbodott ország miatt megnövekedett munka szük-

ségessé tette, hogy az Intézet tisztviseli karát négy vij szakember-

rel szaporítsák.

Az Intézet geológusai, talajvegyészei és küls munkatársai az

1939. évben a következ vidékeken dolgoztak:

/. Hegyi geológiai felvételek.

S elír éter Zoltán dr. m. kir. l'geologus, Felstárkány,
Szarvask, Eger, majd Borsódnádasd, Járdánháza és Ózd környé-
kén dolgozott.

Liffa Aurél dr. ny. m. kir. Földtani Intézeti igazgató,

Abaújszántó és Erdöbéiiye környékét reambulálta.

P á V a y-V a j n a Ferenc dr. m. kir. fgeológus, fbánya-
tanácsos, Hnlassagi/aniiat és Ipolyság környékét vette fel.

Dr. V i g h G y u 1 a m. kir. fgeologus, karsztvízkutatásokat

végzett a budai hegységben Budaörs és Cröiii környékén a Székes-

fvárosi Vízmüvek részére.

Dr. F e r e n c z i István egyet. uy. rk. tanár a Zempléni
szigethegységben végzett felvételeket és vezette a hortobágyi síkvi-

déki geológiai kutatásokat.

Dr. Horusitzky Ferenc m. kir. osztálygeologus elbb
Pásztó környékén reambulált, majd Liih és JJzsok környékének
geoloógiai felvételét végezte.

Dr. Jugovics Lajos fisk. tanár a nógrádmegyei bazal-

tok petrografiai sajátságait tanulmányozta.
Dr S z á d e c k y-K a r d o s Elemér egyet. m. tanár Rak )

környékének érctelepeit vette fel.

Dr P a p p Ferenc megyet. m. tanár a Dolha-környéki el-
fordulásokat vizsgálta.

Dr. Szalay Tibor egyet. m. tanár Krösmez környékén
végzett olajgeológiai felvételeket.

Dr. Majzon László földt. int. asszisztens Krösmez kör-

nyékének sztatigrafiáját, majd Tées és Nyéresháza környéke neo-

gén rétegeit vizsgálta, különös tekintettel a mikrofaunára.

Dr. Szentes Ferenc földt. int. adjunktus folytatta a

Keszthelyi-hegységben megkezdett felvételeit, majd a Tarac, Tala-

bor, Huszt, valamint Aknaszlatina só- és olajvidékén végzett részle-

tes felvételt.

Dr. Földvári Aladár kisérletügyi asszisztens Szendr,
Abod és Kassa környékén dolgozott.

Dr. gróf Teleki Géza földt. int. adjunktus a Velencei-

hegységben, majd Fazekasboda és Erdsmecske környékén végzett

geológiai felvételt.,

Dr. Noszky Jen földt. int. asszisztens Ajfalucska és Jászó

környékét vette fel.
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Dr. Kulhay Gyula kíséri, ügyi gyakornok Büké, Liihova,
Ilonca, Bolha és Hátmeg környékének geológiai felvételét végezte.

Dr. Bartkó Lajos egy. tanársegéd a pelsöci Nagghegget
reambulálta.

Dr. T o m o r-T h i r r i n g János középisk. tanár Borsóchiá-
dosd. Adó, Borsódszentggörgg és Ózd környékt térképezte.

Erdélyi Fazekas János megyet. tanársegéd a Keszt-
helgi-heggségben végzett reambuláló mikrotektonikai vizsgálatokat.

Dr. W e i n György kíséri, ügyi gyakornok Luh és Uzsok
környékén végzett geológiai felvételeket.

II. Síkvidéki geológiai felvételek.

Dr. S c h e r f Emil m. kir. fögeológus a hortobággi h'dastó

környékén végzett síkvidéki geológiai felvételt, majd a tarackrasz-

nai duzzasztógát elmunkálataiban vett részt.

Dr. S ü m e g li y József m. kir. fögeológus a tervezett alföldi

öntöz- és hajózó-föcsatornák nyomvonalának geológiai felvételét

folytatta Szabolcs és Hajdú vármeggékben. A mintegy 200 km. liosz-

szú nyomvonalon 500 fúrással tárta fel az altalajt, általában 30 m
mélységig.

Dr. Kovács Lajos tanítóképz intézeti tanár és P a á 1

Árpád bölcsészettan-liallgató, dr. F e r e n c z y István vezeté-

sével a Hortobággon végzett síkvidéki geológiai felvételeket.

Dr. Seb mid t Eligius Kóbert m. kir. osztálygeológus

a tiszántúli artézi kutak vizsgálatát folytatta.

Dr. Szits Endre a Hortobággon végzett síkvidéki geoló-

giai felvételeket.

III. Talajtani felvételek.

Dr. K r e y b i g Lajos m. kir. fögeológus, gazdasági ftaná-
csos irányította a talajtani felvételeket és vizsgálta a felvételi terü-

leten beállított növénytermesztési kísérleteket.

Dr. Endrédy Endre m. kir. vegyész a 4G'oT/l Telkibánga,

46G3/3 Sársopatak és 47G7/1 Tokaj 1:25.000 térképek talajtani felvé-

telét végezte.

É bé n y i Gyula m. kir. vegyész a 4G67/2 Sátoraijaújhelg és

a 46G7/4 Vajdácska 1 :25.000 térkéi)ek talajtani felvételét végezte.

Dr. Sik Károly m. kir. vegyész az 51G4/2 Szolnok és 51G4/4

Tiszavárkong 1 : 25.000 térképek talajtani felvételét végezte.

Buday György gazdasági tanár a 47G7/2 Nagghalász és

4767/4 Kemecse 1 : 25.000 térképek talajtani felvételeit végezte.

Dr. W i t k o w s k y E n d r e m. kir s. vegyész a 4GGG/ Gönc,
4Gí)G/4 Abaújszántó és 476G/2 Szerencs 1:25.000 térképek talajtani

felvételeit végezte.

Dr. Han Ferenc m. kir. s. vegyész az 50G3/1 Vllö és 47G0/2

Beregszász 1 : 25.000 talajtani térképek felvételét végezte.

Babarczy József gazd. akad. tanársegéd az 54GG/1 Mezö-
kovácsháza és 54GG/2 Kevermes 1 : 25.000 lapokat vette fel.

Dr. Teöreök László kisérl. ü. gyakornok a 40G3/1 Aszód,
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49G3/3 Gödöll és 4!)62/4 liiidapest-Újpcsf 1 ; 2.()()() térképlapok talaj-
tani felvételét véfíezte.

A talajtani osztály 1939. dee. l-ig 114 1 : 25.000 lépték térkép-
lapott vett fel. Ebbl megjelent összesen 34.

^legemlíthetjiik még, hogy Csonkamagyarország tiszántiili

részének felvétele a Nyírség EK-i részének kivételével 1939-ben be-
fejezést nyert.

IV. Gpííjfö felvételek.

Dr. Eltti á r i a föleit, int. asszisztens a répáshuta- és
ómassakörnyéki barlangokban kutatott.

Dr. S z e 1 é n y i Tibor megyet fvegyész a ritka gázok
szinképelemz eljárással történ megliatároz.ásálioz gyjtött fölcl-

gázmintákat.

Dr. Zalányi Béla gimn. tanár Balatonkenese és Fzf
környékén végzett paleo-bioszociológiai vizsgálatokat.

Dr. Bogseh László egyet. m. tanár a mátraverebélykör-
nyéki miocén faunákat gjijtötte be.

T'. Különleges megbízatások.

Lóczy Lajos igazgató és Seherf Emil fgeológus meg-
bízá.sát a taraekrasznai duzzasztómvel kapcsolatban már emlí-

tettük.

Dr. K r e y b i g L a j o s c. fgeológus, gazd. ftanácsos, mint
a hármas öntbizottság tagja, számos öntözgazdaságot tanulmá-
nyozott. Ezenkívül vezette a talajtani osztály által a m. kir. Orsz.

Öntözésügyi Hivatal megbízásából végzett vizsgálatokat.

Dr. V i g h Gyula felvétele Budaixíst Székesfváros megbí-
zásából történt.

Dr. S ü m e g h y J ó z se f felvételét pedig a m. kir. Orsz. Ön-

tözésüg.vi Hivatal megbízásából végezte.

A Földtani Intézet 1939-ben végzett geológiai felvételei az

elmondottak alapján fleg a nyersanyagforrások felkutatását szor-

galmazták. Kizárólag ezt a célt szolgálták a kárpátaljai ás fel-

vidéki kutatások, melj^eket szigoréi rendszerességgel hajtottunk

végre. H o r u s i t z k y, S z a 1 a y. Szentes és K u 1 h a y a kárpát-

aljai reménybeli olajterületeket, Ferenczi, Szádeczky és

Papp a kárpátaljai ércelöfordulásokat vizsgálták, míg Földvári
és X o s z k y a Felvidék vasérceit kutatta.

A nagyaránj"ú gyakorlati kutatás mellett folytattuk a tisz-

tán tudományos jelleg reambulációkat is. Ebbe a csoportba tar-

toznak S c h r é t e r, L i f f a. J u g o v i c s, gróf Teleki, Szentes
és Erdély i-F a z e k a s felvételei.

VIII. BIBLIOGRAPHIA GEOLOGICA HUNGAKICA 1938.

Balyi Károly: Kezgö kristályok. — Vibrierende Kristalle. — Föld-

tani Értesít T. 3. Fase. 3. p. 84—87.

Balyi Károlj’: Vizsgálatok az ingás sklerométerrel. -- Unter-
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suchungen mit dein Pendelsklerometer. Földtani Közlöny T. 68.

Fasc. 10—12. p. 221—229.

Balyi Károly: Az ingás sklerométerrel kapcsolatos kérdések. —
Über die mit dem Pendelsklerometer verbundenen Fragen. —
Földtani Közlöny T. 68. Fasc. 4—6. p. 59—37.

Bartkó Lajos: Cápafogak Ipolytarnóc vidékérl. — Haifischzahne
aus dér Umgebung von Ipolytarnóc. — Földtani Értesít T. 3.

Fasc. 1. p. 14—17.

Bartkó Lajos: Milyen volt hazánk területének harmadkori éghaj-

lata? Das Kiima Ungarns in Tertiár. — Földtani Értesít T. 3.

Fasc. 4. p. 104—114.

Bódi Béla: A Bndapest-környéki harmadkori kavicsok kzettani

vizsgálata különös tekintettel a levantei kavicsképzdményekre.
— Untersuchung dér tertiaren Schotterablagerungen aus dér Fm-
gebung von Budapest. — Földtani Közlöny T. 68. Fasc. 7—9. p.

180—207.

Bogsch László: Trinidad az aszfaltsziget. — Die Asphaltinsel

Trinidal. — Természettudományi Közlöny T. 70. Fasc. 1. p. 50—51.

Bogsch László: Érdekes kvarchomok elfordulás. — Ein interes-

santes Vorkommen vöm Quarzsand. — Pótfüzetek a Természet-

tudományi Közlönyhöz T. 70. Fasc. 1. p. 39—40.

Bogsch László: Geológiai sét,a a Balaton környékén. — Geolo-

gische Wanderung um den Balaton. — Búvár T. 4. Fasc. 6. p.

449—452.

Boros Judith: Boldogköváralja környékének kzettani viszonyai.

— Die petrographischen Verháltnisse dér Umgebung von Bol-

dogkváralja. — Dokt. Diss.

Brummer Ern: Barit és sztilpnoszi dérit Rudabányáról. — Kristal-

lisierter Schwerspat und Stilpnosiderit aus Rudabánya. — Föld-

tani Közlöny T. 68. Fasc. 1—3. p. 68—71.

Bulla Béla: A pleisztocén lös* a Kárpátok medencéjében. — Dér
pleistozane Löss im Karpatenbecken. — Földtani Közlöny T. 67.

Fasc. 7—9. p. 196—215, Fasc. 10—12. p. 289—309, T. 68. Fasc. 1—3, p.

33-58.

Emszt Kálmán: A Király-fürd forrásvizének elemzési adatai.

— Analytische Daten des Quellwassers vöm Király-(Königs-) Bad.

— Hidrológiai Közlöny T. 17. p. 283—284.

Endrédy Endre: Kisbér, Nagyigmánd és Bakonybánk. 1. Geoló-

giai viszonyok, 3. Talajtani viszonyok. — Kisbér, Nagyigmánd
und Bakonybánk, 1. Gcologische Verlüiltnisse. 3. Boderkundhche

Verhiiltnisse. — Magyarázatok Magyarország geológiai és talaj-

ismereti térképeihez. — Erliiuterungen zu den geologischen und

bodcnkundlichen Karten Ungarns. — p. 1—26, 44—125.

V. Faragó Mária: Nagykrös környékének felszíni képzdményei.

Die oberfliichliehen Gebilde dér Umgebung von Nagykrös. —
Földtani Közlöny T. 68. Fasc. 4—6. p. 144—167.

Far ka SS Kálmán: Budapest Székesfváros vízellátásának egyes

mérnöki szempontjai. — Einige technische Gesichtí^punkte dér
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Wasservorsorfíuufí von Ikulapest. — Hidroloíriai Közlöny. T. 17.

I). 61—69.

Ferenczi István: Érdekes niafriieíit-közet elfordulás a hunyad-
niefíyei Nafíyulinás közséífböl. — Ein interessantes Maf>netit-Ges-

tein aus dér Ortscbaft Nafíyahnás im Komitat llunyad (Siebeu-

bürfíen). — Emlékkönyv I)r. Szádeezky-Kardoss Gyula einlékeze-

lére. (ISzádeczky-Gedankbneh.) j). 05— 62.

Földvári Aladár: Spanyolorszájr „kínai fala“: a Pireneusok. —
Die „eliinesisebe ^laner“ Spaniens; die Pyrenaen. — Természet-
tudományi Közlöny T. 70. Fase. 5. p. 279—291.

Gaál István: „A földsuírárzá.s“ és a varázsvesszs kutatás. — Ter-
mészettudományi Közlöny T. 70. Fase. 1. j). 28—31.

Gaál István: A dunántúli ásványolaj-kutatások eredményei. —
Die Erjíebnisse dér Erdölforsebnnf*en in Transdanubien. — Ter-

mészettudományi Közlöny T. 70. Fase. 4. p. 237.

Gaál István: Az ejíriekkel azonos barmadkori puhatestek Balassa-

Gyarmaton és az olifioeén kérdés. — Über die mit dér Ejjerer

{íleiehalterifre tertiáre Alolluskenfaune von Balassa-Gyarmat und
das Ülifíocan-Problem. — Annales ílist.-Nat. iMusei Nationalis

Ilunfrarici T. 31. 'Pars mineralofíiea, seoloííiea et palaeontolo{?iea,

p. 1-87.

Gaál István: A Föld története a fontosabb ásványok és kzetek
ismertetésével. — Die Gesehichte dér Erde und eine kurze Be-
sebreibuiifí dér wiehtiíreren Minerale und Gesteine. — Kis Encik-
lojiédia p. 245—269.

Gaál István: Milyen kzetekbl és ásványokból csinálták szerszá-

maikat a Szelim-barlans slakói? — Welche Gesteine und Miiie-

rale wurden vöm Ureinwohner dér Szelim—Höhle für die Ver-

fertifrnng: dér Gerate verwendeti — Természettudományi Közlöny
t. 70. Fase. 8. p. 474—480.

Gaál István: Mi a ,.pnnnon“ és mi a „pontusi“? — Was ist „Pan-
non“ und „Pont"? — Bányászati és Kohászati Lapok T. 86. I'asc.

22. p. 357—365.

Gaál István: Európa körrajzának kialakulása az utolsó 20.000 év

alatt. — Die Ausbildung: dér LTmrisse Europas in den letzten

20.000 Jahren. — Természettudománjü Közlönj* T. 70. Fase. 11. p.

657—664.

Gaál István: A szentadorján-budafapusztai olajmez fokozódó ás-

ványolaj- és földigáz termelése. — Die Entwicklung dér Erdöl-

und Erdgasproduktion von Szentadorján-Budafapuszta. — Termé-
szettudományi Közlöny T. 70. Fase. 11. p. 705—707.

Gaál Istjván: Száz esztends a Gjúlkos-tó. — Dér Gyilkos-See in

Siebenbürgen hundert Jahre alt. — A Természet T. 34. p. 265—266.

Gaál István: A keleti orrszarvú — Dicerorhinus orientalis Schloss —
új alakjának csontmardványai Magyarországon. — Die Skelett-

reste einer neuen Form von Dicerorhinus orientalis aus Ungarn.
— Pótfüzetek a Természetudományi Közlönyhöz T. 70. Fase. 4. p.

130—138.
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Gaál István: Európa leghosszabb cseppkbarlangja. — Die lángste

Tropfsteinhöhle Europas. — Természettudományi Közlöuy T. 70.

Fasc. 12. p. 744—752.

Gaál István: Milyen gyorsan képzdnek a cseppk-csapok? — Wie
schnell entwickeln sich die Tropfstein-Zapfen? — Természettu-

dományi Közlöny T. 70. Fasc. 12. p. 768.

Gaál István: A kincstár ásványolaj -kutat|ásának eredményei. —
Die Resultate dér staatlichen Petroleumforschungen. — A Ter-

mészet T. 34. p. 296—297.

Gaál István: Amirl a bíráló megfeledkezett. — Was vöm Referen-

ten vergessen wurde. — Bányászati és Kohászati Lapok. T. 86.

Fasc. 12. p. 217—218.

Gedeon Tihamér: A mészk fontossága Indiában. — Die Bedeu-
tung des Kalksteins in Indien. — Földtani Értesít T. 3. Fasc.

1. p. 21—24.

Herczegh József: Cseh-Morvaország térképének változása bánya-
gazdasági szempontból. — Die Veránderungen dér Karte Böh-
mens und Miihrens vöm montanwirtschaftliehen Gesichtspunkte

aus. — Földtani Értesít T. 3. Fasc. 4. p. 98—103.

Horusitzky Ferenc: Maros Imre emlékezte. — Erinnerung an
Imre v. Maros. — Földtani Közlöny T. 68. Fasc. 1—3. p. 9—lo.

Horusitzky Henrik: Iglói Szontagh Tamás dr. emlékezte. —
Erinnerung an Dr. Tamás Szontagh von Igló. — Hidrológiai

Közlöny T. 17. p. 5—9.

Jaskó Sándor: Európa legnagyobb barlangjai. — Die grössten

Höhlen Europas. — Természettudományi Közlöny T. 70. Fasc. 1.

p. 22—28.

Jaskó Sándor: A legnagyobb szárazföldi slény. — Das grösste

terrestrische Fossil. — Természettudományi Közlöny T. 70.

Fasc. 3. p. 159—163.

Kadió Ottokár: Mit kell tudnunk a barlangokról? — Was müssen
wir von den Höhlen wissen? — Barlangvilág T. 8. Fasc. 3—4.

p. 48—69, 75—78, T. 9. Fasc. 1—2. p. 6—32.

Kadie Ottokár: Dreissig Jahre ungarischer Höhlenforschung. —
Barlangkutatás. T. 16. Fasc. 1. p. 1—7.

Ka diö Ottokár: A rendszeres ásatások és módszerük. — Die sy-

stematischen Ausgrabungen und ihre Methode. — I: A cserépfalui

Mussolini barlang (Subalyuk). — Geologica Huugarica, Series

Palaeontologica Fasc. 14. p. 20—26.

Kadiö Ottokár: A barlang helyrajzi, morfológiai és rétegtani vi-

szonyai. — Die topographischen, morphologischen und stratigra-

phischen Verhaltnisse dér Höhle. — Ibidéin p. 27—46.

Kadiö O 1 1 o k á r—M o 1 1 1 Mária: Felsöt,árkány vidékének bar-

langjai. — Die Höhlen dér Umgebung von Felsötárkány. — Bar-

langkutatás T. 16. Fasc. 1. p. 8—89.

Kerekes József: Fosszilis tundratalaj a Bükkben. — Struktur-

böden im Bükkgebirge. — Földrajzi Közlemények T. 66. Fasc. 4—5.

p. 112—116.
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Kerekes József: Az ejíerkörnyéki barlauíívidék kialakulása. —
Die Eutwickluiiír des Ilöldeiiííebietes von Efíer. — Baidangkutatás

T. IG. Fase. 1. jí. 90—137.

Kerekes József: Biblioírraphia spelaeolofíiea Hungarica. — Bar-

lauK^viláfr T. 8. Fasc. 1—2. p. 25—32.

K o c b Sándor: Az ásványi nyersanyagok és az ember. — Die mine-

raliseben Bodensehiitze und dér Mensch. — Természettudományi
Közlöny T. 70. Fase. 1. i). 16—22.

Kocb Sánilor: A Nemzeti ^hizeum ásványtárának jubileuma. —
Das Jubileum dér mineralogishen Abt^ilung des Ungarischen
Nationalmuseums. — Pótfüzetek a Természettudományi Közlöny-
höz. T. 70. Fasc. 2—3. p. 64—70.

Kocsis Endre — Berke Ilona: A szegedi Tisza Lajos-körút és

Kossuth Lajos-sugárút keresztezdésénél lév mélyfiirásii meleg-

viz kút vegyi vizsgálata. — 'Chemische Untersueliung einer

warímvasserliefernden Tiefbohrung in Szeged. — Hidrológiai

Közlöny T. 17. p. 34—35,

Kolos V ár y Gábor: Kutatásaim az isztriai Bagnole és egy pár

plitvieai barlangban. — Höhlenforschungen in Tstrien und bei

den Plitvieaer Seen. — Barlangvilág. T. 8. Fasc. 3—4. p. 42—47,

74—75.

Kreybig Lajos: A talaj és növény, különös tekintettel a víz- és

nitrogéngazdálkodásra. — Bódén \ind Pflanze. — „Falu“ Magyar
Gazda és Földmves Szövetség kiadása, p. 1—124.

Kreybig Lajos: Az aszály és a víz. — Dürre und Wasser. —
Vízügyi Közlemények. Fasc. 2. p. 1—27.

Kreybig Lajos: A m. kir. Földtani Intézet talajfelvételi, vizs-

gálati és térképezési módszere és célja. — Die bodenkundliche

Aufnahme, Untersuchungs- und Kartierungsmethode dér kgl.

ung. Geologischen Anstalt. — Magyar Mérnök és Építész Egylet

Közlönye. Fasc. 4—6. p. 31—38.

Kulhay Gyula: A kaolinról. — Über den Kaolin. — Földtani Ér-

tesít. T. 3. Fasc. 1. p. 25—32.

Láng Sándor: Folyóterrasz tanulmányok. — Studien über Fluss-

terrassen. — Földtani Közlöny. T. 68. Fasc. 4—6. p. 110—130.

Lóczy Lajos: Gisement pétrolifére productif dans-la région du
bord nord-ouest de la Grande Plaine Hongroise (Alföld) et són

interpretation géologique. Il-e Congrés mondial de pétrol, Sec-

tion I. p. 499—507.

Lóczy Lajos: A magyar föld geológiai kialakulása. — Die geolo-

giscbe Ausbildung Ungarns. — Búvár. T. 4. Fasc. 1. p. 5—8.

Lóczy Lajos: Magyarország bányakincsei. — Die Bodenscbátze

Llngarns. — Búvár. T. 4. Fasc. 2. p. 97—100.

Lóczy Lajos: Beim Albert emlékezete. — Erinnerung an A. Beim.
— Földtani Közlöny 68. Fasc. 1—3. p. 1—8.

Lóczy Lajos: Emlékbeszéd Laczkó Dezs felett. — Gedacbtnisrede

über D. Laczkó. — A Szent István Akadémia Emlékbeszédei. T.

3. Fasc. 2. p. 1—10.

Lóczy Lajos: Elszó. — Vorwort. — In: A cserépfalui Mussolini-
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bai-lang. Geologiea Hungavica, Series Paiaeontologica Fasc. 14.

p. 5—8.

Mauritz Béla: Die Mineralien in den Hohlráumen dér Basalte von
Haláp und Gnlács im Plattenseegebiet. — Tschermak* s Mineralo-
gische und Petrographische Mitteilungen. T. 50. p. 93—106.

Mauritz Béla: A hegyek keletkezése és elnnilása. — Werden und
Verschwinden dér Berge. — Földtani Értesít. T. 3. Fasc. 2. p.

33—41.

Mauritz Béla: A visszatért felvidék természeti kincsei. I. Ásvá-
nyok, kzetek. — Die Bodenschátze des zurückgegliederten Ober-
nngarns. — Természettudományi Közlöny. fD. 70. Fasc. 12. p.

721—727.

Mauritz Béla — H. F. Haarwood: A Sághegy bazaltja. — Das
basaltische Gestein des Ságberges (Sághegy) bei Celldömölk in

Ungarn. — Földtjani Közlöny. T. 67. Fasc. 10—12. p. 241—256.

Mauritz Béla: — H. F. Haarwood: Die basaltischen Gesteine

des Plattenseegebietes in Ungarn. — Fortschritte dér Mineralogie

etz. T. 23. p. CXL.
Mezsi József: A sátoraljaújhelyi hegycsoport kzettani viszo-

nyai. — Die petrograpliischen Verháltnisse dér Umgebung von
Sátoraljaújhely. — Acta Chemica, Mineralogica et Physica, T. 6.

Fasc. 2—3. p. 160—175.

Miháltz István: Különböz fajsvilyú ásványokból álló kzetek
iszapolásáról. — Die Schlemmanalyse aus verschiedenschweren

Mineralien bestehenden Sedimenten. — Földtani Közlöny. T. 67.

Fasc. 10—12. p. 257—270.

Miháltz István: A Bihar hegység barlangjai és a hegyszerkezet,

— Die Höhlen des Bihargebirges und die Tektonik. — Emlékkönyv
dr. Szádeezky Kardoss Gyula emlékezetére. (Szádeczky-Gedank-

buch). p. 91—102.

Miháltz István: Duna—Tisza-közi .futóhomok. — Flugsand im
Gebiete zwischen dér Donau und Theiss. — Földtani Értesít. T,

3. Fasc. 4. p. 114—121.

Molnár Dezs: A Columbia folyó Gi’and Coulee völgyzárógátja. —
Die Talsperre Grand Coulee des Columbia Flusses. — Földtani

Értesít. -T. 3. Fasc. 2.' p. 64—66.

M o 1 1 1 M ária: Faunén iind Kiima des ungarisehen Mousterein. —
Verhandlungen dér III. Internationalen Quartarkonferenz. T. 2.

p. 248—251.

Mottl Mária: A Mussolini-barlang lerakódásának állatvilága. —
Tierwelt dér Ablagerungen. — In: A cserépfalui Mussolini-bar-

lang. Geologica Hungarica Series Palaeontologica Fasc. 14. p.

205—308.

Mottl Mária: A bükki mousterien európai vonatkozá.sban. — Die
europaischen Beziehungen des ^lousteriens vöm Bükkgebirge. —
Ibidéin p. 181—203.

Mottl Mária: összefoglalás. — Zusammenfassung. — Ibidéin, p. 319.

Mottl Mária: Jégkorszaki farkas és kszáli kecske csontváza a

m. kir. Földtani Intézet Múzeumában. — Zwei neue pleistozane
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Siiugotierskclette im ]\Iuseum dér kgl. ung. Geologischen Anstalt.

— Földtani Közlöny. T. 68. Faso. 4—6. p. 103—109.

Mottl á r i a: Faunén, Flóra und Kultur des ungarisehen Solu-

trcen. — Qnartiir. T. 1. p. 36—54.

Mozsolics Amália; Megemlékezés Kyrle Györgyrl. — Nachruf
auf Georg Kyrle. — Harlangvilág. T. 8. Fasc. 3—4. p. 39—42, 72—74.

N. N.: Csodálatos földalatti világot fedeztek fel Xew-Mexicoban. —
Eine wundervolle unterirdisehe Welt wurde in New-Mexieo ent-

deekt. — Földtani Értesít. T. 3. Fasc. 3. p. 63.

Náray-Szabó István: A pollucit CsAlSi^ügXííi-O szerkezete. —
Die Struktur des Pollucits. — ^Matematikai és Természettudo-

mányi Értesít. T. 57. p. 6.53—663.

Náray-Szabó I s t v á n — S a s v á r i K á 1 m á n : A kryolith

NajAlFg szerkezete. — Die Strnktur des Kryoliths. — Matemati-
kai é.s Természettudományi Értesít. T. ,57. p. 664—671.

i d. Noszky Jen; Mátraszlls hidrológiai viszonyai. — Die hydro-

logischen Verhaltnisse von Mátraszlls in Ungarn. — Hidrológiai

Közlöny. T. 17. p. 36—45.

i d. Noszky Jen; Ikerképzdés a kosteji Lithophyllia striato-punc-

tata nov. sp.-eii. — Intercalycinale Zwillingsbildung an dér Litho-

phyllia striato-punctata nov. sp. — Földtani Közlöny. T. 68. Fasc.

7—9. p. 214—217.

i d. Noszky Jen; A magyar föld utolsó stengerének nyomai.
Die Spuren des letzten Urmeeres in Ungarn. — Ifjúság és Élet.

T. 14. p. 164—167.

i d. Noszky Jen: Az ÉK-i Börzsönybázis. — Die NO-liche Bör-

zsönybasis. — Ifjúság és Élet. T. 14. p. 352—355.

i d. Noszky Jen: Mit kapott vissza a magyar geológia a Felvidék-

kel. A hazatért Felvidék földtana. I. — Geologie des zurückgeglie-

derten Obernngarns. I. — Földtani Értesít. T. 3. Fasc. 4. p. 89—97.

Pap Ferenc: Hozzászólás. — Erwideruug. — Hidrológiai Köz-

löny. T. 17. p. 70—78.

Pap Ferenc: A partiszürés talajvizek megjavítása a kavicspart-

képzéssel, különös tekintettel a Székesfváros vízellátására. —
Verbesserung des Grundwassers durch Bildung von schotterigen

Llfern. — Technika. T. 18. p. 58—87.

Papp Ferenc: A budapesti melegforrások. — Die Therrnen von
Budapest. — Földtani Értesít. T. 3. Fasc. 3. p. 69—82.

Papp Ferenc: Reichert Róbert emlékezete. — Erinnerung an R.

Reichert. — Földtani Közlöny. T. 68. Fasc. 1—3. p. 17—29.

Papp Ferenc; Recsk érceirl. — Not,es sur les minerais de Recsk.

— Földtani Közlöny. T. 68. Fasc. 7—9. p. 208—214.

Papp Ferenc: A Recsk-környéki ércelfordulásokról. — Das Erz-

vorkommen bei Recsk. — Bányászati és Kohászati Lapok. T. 86.

Fasc. 23. p. 373—377.

Papp Ferenc: Linczbauer Ferenc emlékezete. — Erinnerung an F.

Linczbauer. — Hidrológiai Közlöny. T. 17. p. 10—17.
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Papp Ferenc: Die warmeu Heilquelleii von Budapest. — Hidroló-
giai Közlöny. T. 17. p. 77—282.

Papp Ferenc: Szent István korabeli építkövek. — Ba\isteine aus
dem Altér des Heiligen Stephan. — Szent István Akadémia Érte-
sítje, T. 23. p. 85—88.

Papp Ferenc: Szent István korabeli építkövek a Dunántiílról. —
Bausteine in Transdanubien aus dér Zeit des Heiligen Stephan.
Technika. T. 19. p. 359—

Peja Gyz: Negyedkori deflációs jelenségek a Középs Ipoly-
völgyben. — Quartáre Deflationserscheinungen im mittleren Eipel-
tal. — Földtani Közlöny. T. 68. Fasc. 7—9. p. 169--179.

Popity László: Adatok a Nagybihar környékének kzettani isme-
retéhez. — Szeged.

Telegdi Eotli Károly: A Kárpátok kialakulása. — Die Ausbil-
dung dér Kárpátén. — Földtani Értesít. T. 3. Fasc. 1. p. 1- -14.

Telegdi Eoth Károly: Esztergom vidékének földtani múltja. —
Geologische Vergangenheit dér Umgebung von Esztergom (Gran).
— Földtani Értesít. T. 3. Fasc. 2. p. 42—51.

Scherf Emil: Versuch einer Einteilung des ungarischen Pleisto-
záns auf moderner polyglazialistischer Grundinge. — Verhand-
lungen dér III. Internationalen Quartár-Konferenz, Wien. III/2 p.

237—247.

Scbmidt Eligius Róbert: Budapest Dunabalparti altalajának

geotermikus gradiense. — Geothermischer Gradient des Uuter-

grundes von Budapest am linken Donauufer. — Bányászati és

Kohászati Lapok. T. 86. Fasc. 12. p. 211—222.

Schmidt Eligius Róbert:Ösi, primitív kutak és vízemel szer-

kezetek hazánkban. — Uralte und primitive Brunnenformen und

ihre Schöpfeinrichtungen aus Ungaru. — Bányászati és Kohá-
szati Lapok .T. 86. Fasc 21. p. 334—344.

Simon Béla: A földrengés kutatás céljaira megfelel földtani tér-

kép. — Die den Zweeken dér Erdbebenforschung angemessene geo-

logische Karte. — Földtani Közlöny. T, 68. Fasc. 10—12. p. 229—237.

Sümeghy József: Az esztergomi Szenttamás-hegy talajvize. —
Das Grundwasser des Szenttamásberges von Esztergom. — Föld-

tani Értesít. T. 3, Fasc. 1. p. 18—20.

S z á d e e z k y: - K a r d 0 s s Elemér: A ferde megvilágítás néhány
hatásáról párhuzamos poláros fényben. — Uber einige Wirkun-
gen dér schiefen Beleuchtung im parallelen polarisierten Lidit.

— Matematikai és Természettudományi Értesít. T. 57. p. 380—389.

S z á d e c z k y - K a r d o s s Elemér: Tanulmányok a ferde rétegzé-

sekrl. I. és II. — Über die Arten und Korngrössenverteilungs-
verhaltnisse fluviatiler Schragschichtungen. — Matematikai és

Természettudományi Értesít. T. 57, p. 799—830.

S z á d e c z k y - K a r d o s s Elemér: Geologie dér rumpfungarliindi-
schen Kleinen Tiofebene. — A bánya- és kohómérnöki osztály
Közleményei (Mitteilungen dér berg- und hüttenmannischen Ab-
teilung). Sopron. T. 10. ji. 1—444.
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Szalai Tibor: Észrevételek Gaál István: „Amirl a bíráló meg-
feledkezett" c. közleményére. — Bemerkungen zum Aufsatz von
I. V. Gaál. — Bányászati és Kohászati Lapok. T. 86. Fasc. 12. p.

219—220.

Szalkay Ferenc: A inikroszeizinikus nyugtalanság Budapesten.
— Die mikroseismische Unruhe in Budapest. — Földtani Köz-
löny. T. 68. Fasc. 10—12. p. 238—246.

Szelényi Tibor: A mennyiségi színképelemzés módszereirl. —
Über die INlethoden dér quantitativen Spektralanalyse. — A ma-

gyar mérnök és épít,észegylet közleményének havi füzetei. Fasc.
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I. GEDENKREDEN.
ERINNERÜNG.AN HEINRICH TAEGER.

Von Dr. L. von Lóczy

(Mit 1 Portrait auf Seite 2).

lm vorigen Jahr eiiitt die ungarische geologische Wissen-
schaft wieder einen schweren Verlust. Am 23-sten Miirz 1939 ver-

schied ein reger Forscher des ungarisehen Bodens, Henricli Tae-
g e r, Geologe dér Ungarisehen Allgemeinen Kohlenbergbau A.-G.

Die Ungarische Geologische Gesellschaft heehrt sich selbst,

wenn sie das Andenken dér dahingeschiedenen Forscher des unga-
rischen Bodens in Ébren hált und die Lehre ihrer Tátigkeit für die

Znkunft bewahrt.

Die Untersuchungen von Taeger trugen hesonders vor dem
Weltkrieg viel zr Kenntnis dér Tektonik des Transdanuhischen
Mittelgebirges bei, wo Taeger in vielen Hinsichten als Banbrc-
cher betrachtet werden muss. Mit seinen im Bakony und dem Vér-

tesgebirge durchgeführten geologischen Aufnahmearboiten gIng er

seinen Altersgenossen in vielen Hinsichten veran. Er verdient alsó

Avirklich, dass sein iName in dér Geschichte dér ungarisehen Geo-

logie mit Ehren aufgenommen wird.

Taeger war deutscher Statsbürger und in seiner Seele blieb

er auch bis zu seinem Tode ein treuer Sohn seines Vaterlandes. Die

Gefühle seines Herzens zogen ihn sehr zum ungarisehen Bódén,
dessen Fanatiker er war. Besonders nahe lagen seinem Herzen die

lieblichen Landsehaften des Bakony und Vertes, wo er so viele

Jahre hindurch mit grossem Erfolg wii'kte. Trotzdem er öfters

Gelegenheiten gehabt hátte, in seiner Heimat oder irgendwo im
Auslande gut bezahlte Stellen zu erhalten blieb er doch hier und
wirkte bis zu seinem Tode in Ungarn. Wir betrauern in ihm den
wissensreichen Kollegen.

Heinrich Taeger wurde im Jahre 1881 als Sohn einer al-

lén deutschen Patrizienfamilie geboren. Grossmütterlicherseits war
er ein Nachkomme des grossen Naturwissenschaftlers E h r e n b e r g.

Schon als Kind besass er eine besondere Zuneigung zu dér Natúr

und befasste sich mit grosser Liebe und Begabung mit dér Land-
schaftsnialerei. Sein Zeichentalent, das auch durch den l)crühmten

Wiener Meister der Kupferstiche, M i c h a 1 i k, weiter entwickelt
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wimle, übte auf sein Lobén Avie auch auf soine ganze geologischo

Tíitigkeit -wirksamnien Einfluss aus.

Als er soine (lyinnasialstudien in Wien mit selír gntem Er-

folg beencleto, lioss or sich in dón Jahren 1901—1907 an dér Pbilosoi)-

hisohon Fakultat dór lireslaiior Univorsitat als Student dér Natur-
wissonsehafton oinsohroibon. Er befasste sich haiiptsachlich mit dér

Goologio. Seine ProFossoron waren M i 1 o b„ H i n t z e, G ü r i c h be-

sondors aber F r o c h. Als Broslauer Student setze er seine Studien im-

Jalire 1903 auch in l'ngarn Fort, wo er an oiner von L.v. Lóoz y sen.

nacli dem Bakony goFUhrton Exkursion teilnahm. Die seliöncn waldbe-
deckton LandsohaFton dós Bakony, sowie ibr interessanter geologischer

Ball Fosselten die AuFmerksamkoit des bogoisterten jungen deutsohen
XaturwissonschaFtlors. AuF Veranlassung soines ProFessors, Frech
wandtc er sich im niichsten Jabre mit dór Bitté an L.v. Lóozy sen.

or möge ihm im Gebiote des Transdanubischen Mittelgobirges eine

AuFgabe gobon, die or dann als Thcma soiner Dissertation zr Er-
langung dór Doktorvürde bearboiten -werde. Aloin Vater betraute

ihn mit dér geologischon Reambulation des Vértesgebirges. Die
AuFnabmoarboit nahm Fást ein ganzos Jahr in Anspruch, er wurde
damit in Dozember 1905 Fertig. Im Jabre 1908 erhielt er auF Grund sei-

ner Arbeit: „Die Geologischen Verhaltnisse des Vértesgebirges” mit
dér Bezeichnung „Summa cum laude” sein Doktordiplom an dér

Broslauer Univorsitat. Im nachsten Jahr studierte er an dér Wiener
Universitiil bei dón Professoron: Laliiig, D i e n e r, Ábel und
A r t h a b e r. Im Frühling des Jahres 1909 nahm er am von Triester

Zoologischen Station veranstaltoten biologischen und entwick-

lungsgeschichtlichen Kurs teil, dér auch mit einer Forschungsreise

zu See verbunden var, die mehrere ^Monate láng dauerte.

Im Jahr 1911 var er erster Assistent des Geologischen Insti-

tuts dér Broslauer Universitiit, vo er den abvesendeii Professor

F. F r e c h, dér in diesor Zeit bei dem Eisenbahnbau von Bagdad
tatig var, vertrat. Im Jahre 1912 studierte er an dér Pariser monta-
nistischen Akademie, vo er seine Studien bei D o u v i 1 é fortsetzte

imd seine montangeologisehen Kenntnisse vervollkommnete.

Im Jahre 1910 erschien sein grundlegendes Werk- über das
Vértesgebirge in den Mitteilungen aus dem Jahrbuch dér königlich-

ungarischen Geologischen Anstalt. Durch diese Arbeit, besonders

durch die hervorragenden tektonischen Beobachtungen derselben,

vurde die AuFmerksamkeit dér vissenschaftlichen Kreise sovohl
in L'ngarn vie auch im AusLande an Taeger gelenkt. Als Aner-
kennung Für diese Arbeit, betraute ihn die kgl. ung. Geologische

Anstalt mit dér geologischen Reambulation des Bakony. So kam
eigentlich Taeger nach Ungarn und Avurde dann ein hervorra-

gender Forscher und Kenner dér Transdanubischen Mittelgebirge.

Von dicsem Zeitpunkt an arbeitete er bis zum Jahre 1915 jeden

Sommer mehrere Monate hindurch im Bakony und stellte das Ma-
nuskript einer sehr prázisen geologischen Karte fertig. In dicsér
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Zeit war er schon auch als geologiseher Sachverstandiger dér Uu-
garischen Allgemeinen Kohlenbergbau A.-G, tatig.

lm Jabre 1915 wurde er einberufen. In dér ersten Zeit kampfte
er in Rnmanien, an dér Front zwiscben Futna und Seretb, spater

in Flandern und Nordfrankreicb. Dann erhielt er eine Einteilnng
zu dér deutschen Wehrmachtoberkommando und zog als Kriegsge-
odoge wieder nacb Rnmánien. Hier leitete er die Herstellungsarbei-
ten an den beschadigten Petroleumbrnnnen. Dér einfacbe llekrut

erreicbte bald den Offiziersrang und rüstete am Ende des Krieges
als Hauptniann ab. Als Anerkennnng seiner militariscben Tátig-

keit erhielt er die erste Klasse des Eisernen Krenzes sowie das
Frontkampferkreuz.

Nacb dem AVeltkrieg trat er in den Dienst dér Uugariscben
Allgemeinen Kohlenbergbau A.-G. und erreicbte als Geologe dieser

Gesellschaft besonders in dér Erforschnng dér transdanubiscben
Kohlenvorrate bedentenden Erfolg. Auch seine wissenschafüiche

Tíitigkeit setze er fórt. Als Eesultat seiner Forschnngen erscbien

im Jabre 1936 seine wertvolle Monographie: „Regiomile Geologie

des Bakonygebirges”.

T a e g e r leistete nicht nur als Wissenschaftler grosse Dien-

ste, sondern auch als praktischer Geologe. Di;rch die Auftrage, die

er erhielt, lernte er die Kohlenvorkommnisse des Ungarischen Mit-

lelgebirges, besonders im Transdanubiscben Teil desselben iinsserst

genau kennen. Seine schriftlichen Fachgntachten börnci) dnrcb den

Einfluss einer guten Schnle und die Objektivitat dér Feststellim-

gen charakterisiert werden. Seine Arbeiten waren aber ancb vöm
stilistischen Gesichtspunkte ans betrachtet vollkommen. Ein gros-

ser Meister war T a 8 g e r in dér instrnktiven Bearbeitnng seiner

scbönen Zeichnungen, dér Karten und dér Photograpbien.

Ein ausserordentlich bedeutender Erfolg seiner Tatigkeit war
die Erkennnng und Kartieruiig des fossilen Laterits im Vértes-

gebirge. In ibm müssen wir eigentlich den Entdecker d(*r reicben

Banxitlager des Vértesgebirges erblicken. Auch im Aiislaiule ar-

beitete er erfolgreich. Besonders in den ersten Nacbkriegs.jabren.

als die Scbürfungeii einen grossen Anfschwung aufwcisten, nbte

er eine rege Tatigkeit als Sachverstandiger ans. Im Laufe dieser

Arbeiten bereiste er Scbweden, Finnland, Polen, Serbien und Bn-
manien und iiberall machte er wertvolle Stúdión.

Seine literariseben Tatigkeit betrachtet, fiillt uiis seine sebarfe

Boobacbtuugsfabigkcit sowie das vielseitige Facbköuneu ins Auge.
Seiri Hanptwerk: „Die geologiseben Verbiiltnisse des Vértesgebir-

ges” erscbien im Jabre 1910 in den Mitteilungen ans dem dabrbucbe
dér kgl. ung. geologiseben Anstalt (1.). Hier gibt er über dicsen, bis

dortbin sebr vernacblassigten Teil des Transdanubiscben Mittel-

gebirges, das Vértesgebirge, eine bervorragende geologisebe Be-

scbreibnng. Die Arbeit stellt eine vollkommene geologisebe ^lono-

grapbio dar. Nacb einer kritiseben Bebandlung dér geologiseben Li-

teratur über dieses Gcbirge, befuss! er sicb zuerst mit dér Cbarak-
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toristik dér fíeofíraphiseheu Verhiiltnisse iin Vértesííebirííe. Danii

wordeu die stratiíírapliischeu und pctroíírapliisehen Verliiiltnisse

dér einztdnen líildungen ííenau und ausführlieli besproehen. Er be-

liandelt aueli die verseliiedenenen Fazies. T a o s o r wies darauT
Ilin, (láss ain Aul'bau des Vórtesfíebirges eine fást vollstiindifíe So-

rié dér triadisehen, jurassiscdien. kretazischen und tertiaren xVbla-

^ernuííen teilninnnt.

Als erster a\ ies er auf die Anwesenheit von jurassiselien Bil-

dnuíícni iin X’í'rlesfíebirfíe hin, die vor ihni noeh nieht bekannt wa-
ren. Eiu sehr wiehtifíos Ivapitel seiner Arbeit ist .jenes, in welehein
er die stratiííraphisehe Bosehreibunsí dér im Vértesfíebirge sehr

sehön entAviekelten alttertiiiren, eoziiuen und oliííoziinen Sebiehtserie

aufíibt, Hier behandelt er sehr ausfülirlieh die Horizonticrnng dér

einzelnen Stnfeii, befasst sieli aueh mit dem Problem dér Fazies

und verAvendet so eitíentlich eine neue Methode. Aueh dér tekto-

nisehe Absehnitt entlialt zablreiebe neue Aiifiaben über die ein-

zelnen Sehollcn, die das Vértesfíebirge aufbauen. T a e fi e r stellt

nnter anderen fest, dass iin Vért(‘sfíebirfíe keine Faltén A’orhanden
sind, das Gebirfíe Aveist eine Sehollenstidvtur auf.

In seinen Erörteruufíen AA-eist er darauf hin, dass das Eoziin-

ineer im Gebiete des Vértesgebirges bereits praformierte Buehten
und Becken fand, dérén Ausbildung auf oberkretazische Briiche

zurückzuführen ist. Er führt die seheinbare aussergeAvönliche Mach-
tigkeit des Hauptdolomits auf eine ehemalige Sehuppenstruktur
znrüek. Er beAveist, da.ss die tektonischen Vorgiinge, die die Ver-
Averfung a-oii Somly(')-Szár, den Trog a'ou Tatabánya, das Becken
A’ou Vértessomlyó, die Grabensenke A’on Gánt, die Kand\'erAverfung
von Somlyó-iM()r soAvie das einheitlieh einfallende System dér meso-
zoisehen Bildungen im Vértesgebirge herA’orriefeu, A'or dem Eozan
A’or sieh gingen.

Infolge des altmioziinen Bruchsystems, das entlang den altén

Bruehlinien entstand, ist das Vértesgebirge in Schollen zerlegt

Die Gebirgsbildenden Krafte hben manche Schollen auf senkten an-

dere ab, so dass dadurch treppenförmige Vei-AA'erfungen zustande ka-

men. Die LiingSAverfung zAvischen Csákberény und Kozma zerbrach

den Südteil des Vértesgebirges in Doppelsehollen, die A’oneinander

durch Querbrüehe getrennt Averden. Von hier angefangen ist das

Gebirge gégén Xorden in seiner Masse einheitlieh. Im SüdAA'esten

Avird dér Bánd des Vértesgebirges A^on eineni grossen Bruch be-

grenzí, dér über Mór in iXE-SW-licher Kichtung über Csóka naeh
Csákberény ablauft und die steilen, mauerartigen Abhange des Ge-

birges A-erursacht. Dér einheitliche Zug des Transdanubischen Mit-

telgebirges Avird hier alsó A’on ZAvei Dislokationen unterbrochen:

dem Bruch a'oh Mór-Székesfehérvár und dem von Mór-Csákberény.
ZAvisehen ihnen sind die alteren Massen in die Tiefe gesunken.

In seiner iSIonographie behandelt er aueh die Umgebung des

Vértesgebirges, so AA’erden aueh die geologischen und tektonischen

Vcrhaltnisse des Braunkohlenbeckens A^on Tatabánya besproehen.
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Ein Hauptverdienst von T a e g e r besteht darin, dass er die ein-

zelnen Bruchstrukturen, die das Gebirge in Staffelbrüche, Horste,
Becken gliedern, viel ausführlicher beschrieb, als dies sonst üblich

war. Seine mit zahlreichen Profilén, Karten, Photographien und
Skizzen unterstützte tektonisehe Beschreibnng, hebt sich von den
gleiolialtrigen geologischen Beschreibungen, die sich mit Ungarn
befassen, hervor. Vöm Gesichtspunkte dér genauen Beschreibnng
dér tektonischen Formen und dér logischen Ableitung ihrer Eut-

stehung aus betrachtet, enthiilt die Vértes-Monographie von T a e-

g e r zahlreiche Neuerungen. In seiner erdgeschichtlichen Über-
sicht gibt er eine sehr gut gelungene Zusammenfassung jener Ver-
ánderungen, die znr heutigen Ausbildung des Vértesgebirges führ-

ten.

Seine Vielseitigkeit und grosser Fleiss wird auch dadurch
bestatigt, dass er das grosse im Vértes gesammelte paláontologisehe

Matéria!, sowohl die Fauna wie auch die Flóra, selbst bearbeitete.

Die wertvolle Monographie wird dann noch mit einer kolorierten

geologischen Karte und zahlreichen Photographien zr Erkliiruug

dér tektonischen Verhaltnisse erganzt.

Die erwáhiiten tektonischen Feststellungen T a e g e r s über

das Vértesgebirge waren auch vöm Gesichtspunkte dér Beurteilung
und Deutung des geologischen Baues vöm ungarischen Bódén von
sehr grosser Wichtigkeit. Die Anhánger dér Deckentheorie hielten

nicht alléin die Kárpátén, sondern auch die Ungarischen Mittelge-

birge für aufgefaltete Kettengebirge dér Tethys. Besonders die Auf-

fassung von Viktor Uhlig fand immer mehr Anklang. Er be-

hauptete, dass die Kárpátén, die Forsetzung dér Alpen, von Silden

her überschobene Decken sind, zu denen er auch den Bakony, das

Vértesgebirge, Gerecse, Budaer-Gebirge, ja sogar auch das Péeser-

Gebirge rechnete.

L. von Lóczy sen., dér im Balatongebirge lángé Jahrc
hindurch arbeitete, konnte sich mit dér Theorie von Uhlig nicht

anfreundeii. Er fand keinen Deckencharakter vor, da die Gesteine

hier kelne MetamorphOvSe aufweisen, im Gegenteil, in diesem Gc-

biete herrschen die auf antochtone Sehollengebirge hinAveisenden

Brüche und Verwerfungen A^or. Auf seine Veranlassung begann
Taeger die geologisclie Reambulation des Vértesgebirges und
schenktc den Einzelheiten dér tektonischen und Faziesverhaltnis-

sen eine besondere Aufmerksamkeit. Die von Taeger im Vértes-

gebirge nachgeAviesene Brnchstruktur lieferto einen neucn BcAveis

dafür, dass unsere Mittelgebirge mehr oder minder antochtone

Sehollengebirge darstollcn, sodass das schematische Ansdelinen dér

Deckentheorie anf das Transdannbische Mittelgebirge nicht richtig

sóin kann. Über dió Avissensehaftlichen Ergebnisse seiner ini Ba-

kony dui'chgeführten geologisclien Aufnalimearbeiten bericlitete er

in den Jaliresberichten dér kgl. nng. Geologischen Anstalt (4, 5, (5,

8, 9).
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Diese Arbaiten woisen Aviedev auf sóin Könnon und scine lier-

vorragonde Hoobeehtungsfahligkeit hin. Auf (írund dicsér Arbeiten
erscheint Taogcr vor uns als ein ausgezeichneter Feldgcologe,
dór mit seinen Bakonyer Aufuahmearbeiten zum Meister dér modor-
úén geologischon Forsoluingsmothoden wird. Dicse JMothode bemülit
sicli, neben den slratigrapliischcn Feststellungen die heutige Mor-
phologie, als Endergebnis dér gowaltigen geologischen Krafte auf
tírund dór im Laufe dér Feldarbeiten gewonnenen Beobachtun-
gen, darzustellen. Daniit im Zusammenhange ist auch dic Entwiek-
hingsgeschichte des heutigen Festlandes zu rekonstruiren und die
Jahrtausende liindureh ívirkende Tatigkeit von Wind und Wasser
sowie die ehemaligen BoAvegungen dér Erdkruste zu erschlisson.

Mit den Ergebnissen dér Bakonyer Aufnalimearbeiten lieferte

T a e g e r wieder cinen neuen wielitigeii BoAveis zr Existenz des
Internids, des sogenannten Fngarischen ^lassivs zwisehen den Kár-
pátén und Dinariden.

Die Kriegs- sowie Xaelikriegsjahre waren für die wissen-
schafliehen geologischen Forschungen nicht güustig. Aus dicsem
Gruude unterblieb die Herausgabe dér seinerzeit wirklich hervor-
ragenden Bakonyer geologischen Karte sowie auch die Zusammen-
stellung dér Bakonyer geologischen ^lonograiihie.

In den Nachkricgsjahren wahrend des grossen Kohlenman-
gels übte seiiie inteusive Tatigkeit als (íeologe dér Ungarischen
Allgemeinen Kohlenbergbau A.- G. im líahmeu dér praktischen

Oeologie aus. Dadurch Avurde er von den rein wissenschaftlichen For-

schungen Avieder abgelenkt. Trotz seiner grossen Inaiispruchnahme
A’ersuchte er immer AAeder, seine Schuki dér ungarischen Wissen-
schaft gegenüber zu entriehten und die geologische Monographie
des Bakony fertig zu stellen. Sóin grosses Werk „Die regionale

Geologie des Bakony I.” erschien mit Profilén, Kartenskizzen und
Photographien reich illustriert im Jahre 1936. Darin gibt er eine

geologische Beschreibung dér morphologischen Einheiten im nord-

östlichen Bakony (11). Besonders das erste Kapitel dieses Werkes
A'erdient ein grosses Interessé. In ihm behaudelt er die EntAAÜek-

lungsgeschiehte des Bakony.

T a e g e r kommt zu dér Schlussfolgerung dass dér Bakony ur-

sprünglich als eine a^ou mesosoischen Gesteinen aufgebaute Geosykli-

uale zu betrachten ist,die vöm tektonischen Gesichpuukte aus eine epi-

rogenetische EntAvieklung aufAveist. Eeine jede Diskordanz lasst sich

auf postmesosoisehe tektouische Vorgauge epirogeuetiseher Natúr, auf

Zerbrechungen entlang VerAA’erfungen zurüekführen. Die erste sichere

Ruhepause in dér epirogenetischen Senkung dér transdanubischen
Ungarischen ZAvischenmasse falit ins Neokou, in die Zeit dér Bil-

dung A’on Aluminium- und Manganerze. Dicse Periode AA'^ar aber

nur von kurzer Dauer. Dic epirogenetische EntAvicklung Avurde

zr Zeit dér mittleren Kreide, alsó dér austriseheu Phase AAÚeder

unterhrochen. Erst mit dem Ende des Mesozoikums endete in Trans-
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daaubien-' die epirogenetische Periode. Dann tritt die wiederholte

Einschaltung von orogenetischen Perioden ein. Dér Evolutiou des

Mesosoikiims folgt am Anfang des Kaiiiozoikums die dureh
Verwerfuugen und Brüclie charakterisierte laramische Kevolution.

Die grosse westliche transdanubische Vortiefe, die in dér larami-

schen Periode entstand, wird erst im Mitteloligozan infoige dér

neuen zr Zeit dér ligurischen Stufe beginuenden orogenen Phase
zu Festland, wodurch in dér Entwicklungsgescbichte Transdanu-
biens und des Bakony ein neues Kapitel beginnt. Auch diese zweite

tektoniscbe Phase ist im ungarischen Teil Transdanubiens mit
Brücben verbunden.

Interessant erklart T a e g e r auch die Ausbildung dér lieu-

tigen Morphologie im Bakony. Nach ihm wurde dér von SW nach
NO streichende Gebirgszug dér lieutigen transdanubischen Gebirgs-

landschaft dureh die epirogenetische Ausbildung dér Geosynklinale

bestimmt. Von den altertiaren tektonischen Perioden hat die mit
grossen Brüchen verbundene Gebirgsbildung in dér alteren Pliase

dér steirischen Faltung das heutige Vntlitz und die Formenele-
mente des Bakony zustande gebracht. Infolge dér postpontiseheu

letzten Orogenese entstanden im Voiiande des Bakony grosse Sen-

kungen, die um das Gebirge Depressionen veursaehten, wodurch
dér heutige Bakony als selbstandiges Gebirge ausgebildet wurde.

Bis jetzt habé ich hauptsáchlich die geologische Tatigkeit

und wissenschaftliehen Verdienste von Heinrich Taeger ge-

würdigt. Sein Bild ware aber nicht vollkommen, wenn wir nicht

auch seine edlen menschlichen Charakterzüge hervorheben würden.
Grosse Güte des Herzens und Liebenswürdigkeit charakterisierten

ihn. Er schloss nicht leicht Freundsehaften, wenn er aber .iemauden

in seine Freundsehaft aufnahm, so war diese Freundsehaft aufrich-

tig und dauerhaft.

Seine Lebensgefahrtin H i 1 d e g a r d W i 1 h a 1 m Icrnte er

Avahrend seiner Bakonyer Aufnahmearbeiten in Várpalota keimen.

Dureh den Weltkrieg wurden sie aber lángé Zeit A’oneinander ge-

trennt, sodass sie erst nach dessen Beendigung heiraten konnten.

Sein Familienleben war glücklich und harmonisoh. In seiner gelieb-

ten Gattin fand er eine treue und anspornende Gefahrtin, die viel

dítzu lieitrug, dass sein letztes Werk über den Bakony zr Ausgabe
gelaiigte.

Er war ein fanatischer Liebhaber dér Natúr und sclnvarmte

fül’ die Kuust. besonderus für dieklassisclie IMiisik. Seine Naturliebe

trieb ihn auch zr Botanik. In seiner fi-eien Zeit befasste er sich

gerne in seinem Budaer Garten mit Pflanzenveredelung. Es gelang

ihm, eine rotbraune Abart dér Sonnenblnme zu ziichten, welche

nach ihm als HeUanthe Taeperi benannt wurde.

In seinen letzten Jahren war er viel kranklich, seine Arbeits-

liebe und Energie Hess ihn anch in dicsér Zeit nicht rnhen. l.n

llerbst des .lahres T.KiS eiditt er wáhrend seiner geologischen Auf-

nahmearbeilen ein''u schweren Unfall. Infolgedcssen verschlecht-
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Ölte sich sein Zusland iininer inelir. Danacli, als Schwerkrankei,
bofasste er sioh last bis zu seinciii Tode mit einer geologiscliea

Arbeit, die bald boraus^íegeben Avird.

^rit 11 0 i u r i c li T a e íí e r ist ein refíer mid tüchtiííer For-
schtr Unganis ins (írali fíoííangeii, dér sein ííanzes Lobén dér Erfor-

scdinníí des nnfíarisehen Bodens Avidmote. Sein Andenken wird von
jedein Mitííliod dér Unfíarischen (leoloííisehen Gesellschaft stets in

Ébren {íehalten werden!

EKINNEKUNG AN A. A. J. VON ’SIGMOND.

\’on L. von Krejjbig.

(]\Iit 1 Bortrait anf Seite !)).

Am 30 Soptembor 1930. starl) dór boriilimte nngarische Bodon-
kundler, A. A. J. von ’S i g in o n d, Profossor dér laiuhvirtschaí'tli-

ohen Toehnologio an dór Palatin dosef Teedmisohen Universitiit in

Budapest und Ehroninitgiiod nnserer Gosollsoliart.

Von ’S i g in o n d viirde in Kolozsvár am 26. Február 1873.

geboren. Er stndierte Chemie an dér technischen Hoclisehiilc in

Budapest, avo er aiieh sóin Ingenienr-Diplom orAiarb. In 1809. Aviirde

er znm Doktor dór Philosophio promo\dert. Eine knrze Zeit láng ar-

beitete er in dón Betrioben seiner Familie, dann trat er im 1899. in

den Dienst dér Versnclistation für Pflanzenkultiir in Magyaróvár,
Hier arbeitete er bis 1905, machte zAvischen 1905—1907 eine grössere

Stiidienreise in Európa und Nordamerika und Avurde in 1908. zum
Professor dér Lelirkanzel dér landAvirtsehaftlichen ehemischen Tech-
nologie ernannt, avo er dann bis soinem Tode Avirkte.

Von ’S i g m o n d Avar einer dér Begründer dér bodenkiind-

lichen 'NVissenschaft, besondores berühmt hat er sich diirch seine

die Bodenbildnng und Systematik betreffenden Arbeiten gemacht.
In dér luternationalen Gesellschaft für Bodenkunde spielte er eine

ftthreude Kolle. Sein Tód ist ein grosser Verlust für dicse Wissen-
sehaft.

II. ABHANDLUNGEN.

GEOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN IM KOHLENBECKEN VON
SALGÓTARJÁN.

Von S. Vitális*

(]\Iit dér Textfig. 1 anf Seite 13. und den Tafeln I—II.)

In den Jahren 1936/39 Avurden im Salgótarjáner Koblen-
becken Schurfboningen anf Wasser und Koh*Ie abgeteuft. (DSü
Stellen dér Bohrungen s. in Fig. 1.) Eine Untersuchnng des Materl-

* Vorgetragen- in dér Fachsitzung dér Lüigar. Geolog. Gesellschaft

am 3 Január 1940.
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als von diesen Bohrungen lieferte zahlreiehe interressante geologi-

sche Angaben über die goologischen Verháltnisse des Kohlen-
beckens von Salgótarján. Die geologischen Profile dér neueren
wichtigeren Bohrungen wurden in dér Tafel I. skizziert. Die durch
die Bohrungen gelieferten wichtigen geologischen Daten teile ich

im folgenden mit.

Bohrung Zagyva Nr. ,1. Diese Bohrung sehloss die oberoli-

gozánen (kattischen) glaukonitischen Sandsteinschichten in einer

Máchtigkeit von 468 m auf und erreiehte den Kisceller Tón mittel-

oligozánen (rupelischen) Alters.

Bohrung Zagyva Nr, 2. In dieser Bohrung wurden die ober-

oligozanen (kattischen) glaukonitischen Sand- und Sandsteinschich-

ten in 513 m Máchtigkeit aufsreschlosseu.

In Anbetracht dér Máchtigkeit des an dér Oberfláche auf-

geschlossenen glaukonitischen Sandsteinkomplexes und dér Daten
von diesen beiden Bohrungen knnn die Gesamtmáchtigkeit dér glau-

konitischen Sandsteinserie auf 700—800 m geschátzt werden.

Bohrung Inászó Nr. 1. Diese Bohrung durchquerte die unter-

miozáne (aquitanische) Kohlenbildung, das Liegende derselben und
ging im glaukonitischen (kattischen) Sandstein noch 180 m weiter.

Es ist auffallend, dass hier uuter dem Rhyolittuff dér bunte Tón,

Sand und Schotter fehlen.

Bohrung im Dampfbad von Salgótarján. Diese Bohrung durch-
querte die untermiozáne (aquitanische) Kohlenbildung, dérén Lie-

gendes und in 174 m Máchtigkeit den glaukonitischen (kattischen)

Sandstein. Auffallend ist hier, das Fehlen des Rhyolithtuffs im
Liegenden des Kohlenkomlexes.

Bohrung in dér Glasfabrik von Salgótarján. Diese Bohrung
weist wesentlich dieselben geologischen Verháltnisse auf wie die

Bohrung im Dampfbad. Dieses ist auch selbstverstándlich, weil die

beiden Bohrungen in demselben tektonischen Graben Hegen.

Wasserschurfbohrung Kisterenye Nr. 1 . Die Bohrung
durchquerte das untermiozáne (burdigalische) Hangende des Koh-
Icnkomplexes (Schlier, Hangendschichten mit Aequii)ecten und Car-

dium, den Kohlenkomplex untermiozánen (aquitanischen) Alters

(mit den charakteristischen Kohlenflözen I, II, 111, und ihren

charakteristischen Hangend- und Liegendbildungen), das untermio-
záne (aquitanische) Liegende des Kohlenkomplexes und erreiehte

den oberoligozánen (kattischen) glaukonitisclien Sandstein. Auffalend
ist in dieser Bohrung die grosso (160 m) Máchtigkeit des Liegenden
vöm Kohlenkomplex. Von dieser Gesamtmáchtigkeit betrágt die des

Rhyolithtuffs 90 m, obwohl in dei‘ Bohrung von Inászó das Liegende
nur 50 m Máchtigkeit aufweist, avovou 30 m auf den Rhyolithtuff
fallen.

Bohrung Kisterenye Nr. 2. In dieser Bohrung wurden wesent-
Uch dieselben Lagerungsverháltnisse konstatiert wie in dér Bohrung
Kisterenye Nr. 1.
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Bohrung Mátraverehóly Nr. á. Aus dér Skizze des Profils ist

zii crsehen, dass dic Ausbildunfí des (aciuitanisehon) Kolilenkoni-

plexes und dosson (l)iirdifíalisehen) Haufí(Mideii fíonau so wie in den

Bohrnngeu Kisterenye Nr. 1 und 2 ist. Ein auffallendes Merkmal
des Profils ist, dass nl)cr doni Haiifíonden des Kohlcnkoiniilcxcs, an

dér Grenze des Burdifíals und Helvets eine 6,10 in inachtiííe llhyo-

lithtuffsoliicht und darüber iu 17 m Machtifíkeit ein aequipecten-

fnhrendor Sandstein vorlianden ist. Die Bnrdifíal—Helvet—Grenze
wird in dieser Bohning durcdi den erwiihnten Tuf l'lioiizont mar-
kiért. Darüber lajíert dér riclitifíe (helvetisehe) Schlier, in dessen

oberen Teil, Avieder eine dünnorc Tuffeinlafíerniifí zu fiúdén ist.

Bohrung Mátraverebély Nr. 1—8. In dér Gemarkung dér Ort-

schaft Mátraverehóly Aviirden 8 Scdiurfbohriingen naeh Kohlé abge-

tenft (die Stellen dór Bohrnngen sind in Eignr 1 angegeben). Die
geologisehen Profile dér Bohrung Mátraverehóly Nr. 1—8 skizzierte

ich grafikonanlieh in dér Tahelle II. und zwar so, dass sie sich auf
das I. (ohere) Kolilenflöz heziehen. leh habé deshalh das ertste

(oberc) Kolilenflöz als Grundlagc gewahlt, weil dieses Flöz in allén

8 Bolirungen in niigefahr gleicher Miichtigkeit entwiekelt ist, wel-

che Tatsaclie daraiif liiiiAveist, dass zr Zeit dér Bilduug des I.

Kolilenflözes an dieser Stel le das Kohlenheeken in deinselhen Hori-

zont lag. Dieses grafikonUhnliche Profil maoht uns mit interes-

santen Verhaltnissen hekannt; es falit uns auf, dass dér Kohlen-
komplex verschiedene Miichtigkeiten besitzt, das III. Flöz stellen-

Aveise, innerhalh kleinerer Entfernungen aushleiht, dér untere Rliy-

olithtuff des Liegenden vöm Kohlenflöze in 2 Bohrungen vorkommt,
Aváhx'end er in 6 Bohrungen niclit angetroffen Avurde. Innerhalh ei-

nes A’erháltnissmassig kleineii Gehietes fallen uns alsó die Kru-
stenheAvegungen A’or und Avührend des Untermizans und damit im
Zusammenhange dér rasche FaziesAvechsel, hezAV. die Denudation
im Kohlenkomplex und in dessen Liegenden deutlich ins Auge. Die
FaziesAvechsel sind auch im hurdigalischen Schlier auffallend, Aveil

in den Bohrungen Nr. 1, 2, 6 und 8 zAvischen den Schlierschichten

mehr oder minder dieke aequipectenführende Sandsteinschichten
auftreten. An dér Burdigal-Helvet-Gvenze erscheint in allén 8 Boh-
rungen in demselben Horizont eine Rhyolithtuffschicht, die als gu-

ter Leithorizont betrachtet Averden kann. Auch im Profil dér Boh-
rungen Nr. 4 und 6 ist im oberen Teil des helvetischen Schliers ein

Leithorizont von einer dünneren Rhyolithtuffschicht vorhanden.

Auf Grund dér Zusammenfassung dieser Daten kann über die

geologisehen Verhaltnisse des Salgótarjáner Kohlenbeckens folgen-

des gesagt Averden:

Die Máchtigkeit dér oberoligozánen (kattischen) glaukoniti-

schen Sandsteinserie betragt 700—800 m.

Die Grenze des Oberoligozans und des Untermiozáns Avird

mit einer Denudation grossen Masses, mit einer Regression cha-

rakterisiert.
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Die zwischen 50 und 160 ni wechselnde Machtigkeit des unter-
miozanen (aquitanischen) Liegenden vöm Kohlenkomplex, die ab-
Avechslungsreiche Ausbildung dér terrestrischen Ablagerungen in-

nerhalb verhaltnismássig kleiner Entfernungen, das Fehlen liezw.

die grosse Máchtigkeit einzelner Leithorizonte Aveisen auf tekto-

nische BeAvegungen A’or dem Untermiozan und Avahrend des XJn-

termiozans, ferner damit im Znsammenhange auf FaziesAA’ecbsel

hin.

Die verschiedene Máchtigkeit des untermiozanen (aquita-
nischen) Kohlenkomplexes (und auch die dér Kohlenflöze selbst), fer-

ner das Fehlen einzelner Kohlenflöze AA^eist auf tektonische BeAve-
gungen A\mhrend dér Kohlenbildung und auf damit A’^erbundene Fa-
ziesAvechsel hin,

Die untermiozanen (burdigalisehen) Cardium und Pecten
führenden soAvie Schlierschichten im Hangenden des Kohlenkom-
plexes Avurden in innerhalb kleiner Entfernungen aliAA'echselnden

Fazies gebildet.

Die Burdigal-Helvet-Grenze Avird \mn einem Rhyolithtuffho*
rizont markiért, dér AA^ahrscheinlich im ganzen Kohlenbecken als

ein guter Leithorizont dienen Avird.

Im Burdigal und Helvet ist dér aequipectenführendc Sand-
stein in mehreren Horizontén entAvickelt, Avelche Tatsache auf Fa-
ziesAvechsel innerhalb \mn verháltnismassig kleiner Entferungen
hinAveist,

lm oberen Teil des helvetischen Schlierst ist ein guter Leit-

horizont des Tuffes ausgebildet, dér vielleicht im ganzen Kohlen-
becken entAvickelt sein dürfte.

DAS PROBLEM DÉR ABGRENZUNG DÉR UNGARISCHEN
OLIGÜZANEN UND MIOZANEN ABLAGERUNGEN.*

Von Prof. J. Ferenczi.

Im Programm dér neu eingeführten Fachsitzungen dér Kgh
Ung. Geologischen Anstalt kam das Problem dér Oligoziin—Mioziin-

Grenze zr Besprechung. In den Jahren 1934—1938 habé ich im Laufe
meiner Aufnahmearbeiten Gelegenheiten gehabt, in solchen Gegen-
den des Ipoly-Tales Forschungen durchzuführen, in denen es mir
gelang, neue Daten zr Klarung dieses Problems zu entdecken. Aus
diesem Grunde schien cs mir zAveckmilssig, meine diesbezüglichen

Ergebnisse zusamrnenfasscn und meincn Standpunkt, zu dem ich

auf Grund dieser Ergebnisse gelangte, bekannt zu gében. Ein Teil mei-

ner Forschuugsergebnisse ist zAvar auszugSAveise in Bánd I. (Direk-

tionsbericht) dér Jahresberichte dér Kgl. Ung. Geologischen Anstalt

’ Bemerkungen an dér Fachsitzung dér Kgl. Ung Geologischen

Anstalt am 28. danuar 1940.
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iiber die Jahre l!)d3— 11)35 bekaiint tííunacht. Hier hat niimlich Herr

Direktor von Lóezy auf (írund ineinor zwei Borichte aus den

Jahren 1934 und 1935 die stratifíraphisehe Binteilmiíí (les bis dórt

Ilin bearbeitcten (lebietes bereits anfíerübrt (s. S. 347). InzAvischen

ist in Bánd 11. (Montaiifíeoloííisebe Bericbte) auf Seite 789—850

aucb inéin ziisaininenííc'zofíener Beriebt iiber die dabi'c 1934—1935

crscbienen, in (lein ieb die ííeoloííiscben Verbültnisse des Ipoly-Tales

in dér Unifíebunfí von Síisbartyiui—Karancssáfí bezw. von Balassa-

gyarmat bosebrieb. Das Broblein dér Abgrenzung und Einteilung

von oligoziinen und niiozanen Ablagerungen des (írebietos versuebte

ieb iin Kapital 5, „\birgleiebende Dalén zr stratigrapbiseben Eintei-

lung” (S. 814—822) zu erkliiren. Meiiie früberen Ergelmisse wurden
dureb Untersueluingen dér letzten drei .labre in allén Punkten
bestiitigt. Da niir jetzt sebon die Daten iiber ein bedeutend grösse-

res Gebiet (zwiseben (lein Ipoly-Absebnitt Nógrádszakál- -Balassa-

gyarmat, dér Eisenbabnlinie Balassagyarmat—Becskcer Tnnél, dér

Linie dér Wassersebeide dér Cserhát zwiseben dem Becskeer Tnnél
nnd Sósbartyán und dér Linie des Nebengrates zwiseben Sósbar-

tyán und Nógrádszakál) zr Verfügung steben, kann ieb neiier-

dings die aufgeworfene Frage mit viel grösserer Sieberbeit beant-

worten. In meinen Ausfübrungen werde ieb im Interessé dér Fest-

stellungen von Abnliebkeiten aueb das Problem dér Abgrenzung dér

eozáuen und oligozánen Ablagerungen erwábnen, sowie aueb — da

dies von dér Hauptfrage sehwer zu trennen ist — meine Eiuteilung

dér tieferen miozánen Sedimeiite zu begriinden versueben.

Die stratigrapbisebe Eiuteilung dér Sedimentserie in meinem
Gebiet fübrte ieb im Einklang mit dér Auffassung meines Kolle-

gen F. H o r u s i t z k y dureb. Die auf Grund im Felde gewonnen
Beobachtungen als wabrsebeinlich erscheinende Eiuteilung wurde
von ibm dureb die liebenswürdige Bestimmuiig und Auswertung
lueiner Faunén unterstüzt. Unsere Eiuteilung unterscheidet sich

nicht wesentlich von den mir aus dér zr Verfügung stehenden Li-

teratur (s. S. 791—792 meiuer oben zitierten Arbeit) bekannten Auf-
fassuugen dér verehrten Kollegen N o s z k y, S c h r é t e r und V a-

dász, die sicb mit den áhnlichen Bildungeu des Ungarischen Mittel-

gebirges befassten. Wie es spater noeh erkliirt wird, steht unsere

Auffassung in dér Mitte dér A'erschiedenen Standpunkte oben er-

wábnter Forscher (a. a. 0. S. 803). Den weseiitlichsten Unterschied
bdet die ueue untermediterrane Fazies mit engen aiiuitaniscJien

Beziehungen und an Hand derselben eine sebarfere Festlegung dér

Oligozan—Miozán-Grenze. Kleinere Abweichungen siiid im Gegen-
satze zu den erwahnten Auffassungen aucb in dér stratigraphiseben

Eiuteilung den untermediterranen Ablagerungskornplexe. Ebe ieb

meine Ausfübrungen über dei Begründung dér Eiuteilung ausein-

andersetze, möcbte ieb noeh in folgenden die Stufeneinteilung del-

im bearbeiteten Gebiet des Ipoly-Beckens bekanut gewordenen Bil-

duiigen kurz besprechen.
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1. Oberoligozüne „stampien” Serie. In dieser Serie untei’scliietl

ich von dér Fazies des foramiiiifereuführenden, auf verliiiituismas-

sig grössle Seetieíe hiiiAveiseiiden Toues aii, die allmahlich immer
mehr regredierende und auch im Altér immer mehr Sehlier-, dann
Sand- und Saudsteinfazies, ferner über die sogenannte Cj'renen-

Fazies bis zr jüngsten, bereits ganz terrestrischen Helix-Fazies.

2. a) Untermediterian, aquit,anische Stufe. Darin wird neben
dér bereits früher bekannten Ostreen—Anomien-Fazies eine neue
tonigschlammige marine Sandfazies mit aquitanischen Beziehungen
eingereiht. In dieselbe Stufe teilte ich aueli die jüngeren als die

oben erwahnten Bildungen ein, die im Nógráder Gebiet bereits

langer bekannt sind, die terrestrischen Liegenschichten des Salgó-

tarjánéi- Kohlenkomplexes (Liegendschotter, bunte Tone, Rhyolith-

tuff).

2. b) Untermediterran, burd\(j(dische Stufe. Nach unserer Eiii-

teilung gehört hierher dér Kohlenkomplex von Salgótarján, mit
den verschiedenen Hangendschichten bereits von cinem marinon
Charakter, wie die Congerien und Pecten führenden Hagendschich-
ten.

3. Darüber folgen in meinem Gebiet die bereits das Helvet
vertretenden Schlierbildungen, die tortonlschen mittleren Khyolith-

tuffserien und zum Schluss die Trümmergesteine, die mit dér Ta-

tigkeit dér Andesitvulkane im Zusammenhange stehen, sowie Gang-
gesteine derselben.

In dieser Einteilung muss ich auf folgende Avichtigere Mo-
mente hiiiAveisen. In den oligozanen Bildungen lüsst sich die re-

gressive Tendenz auf Grund dér Faunén soA\de dér Ausbildung dér

üesteine genau nacliAveisen. Die einzelnen Fazies, die allmáhlich

immer mehr cinen ufernahen Charakter erhalten, zeigen gleichzei'

tig auch eine Altersfolge an. Ich konnte im untersuchten Gebiet

die Vervollkommnung dér regressiA^en Tendenz durch die Entdek-

kung von Helixführenden, alsó bereits terrestrischen Ablagareungen
nacliAveisen, A\'ahrend ich in meinem früheren Berichl dics nur auf

Grund dér darnals bekannten, etAvas bnt erscheinenden Ablagerun-
gen von eiuem terrestrischen Charakter für Avahrscheiiilieh liiell.

Ein AAÚchtiges Moment zr Begründung unserer Einteilung-

Avurde durch die Entdeckung unserer untermedit,erranen, ausge-

sprochene aquitanische Beziehungen auf\A'eisenden marinen „tonig-

schlammigen sandigen’” I^^azies geliefert. Ilire stratigraphische und
faunitische BoAvertung gab Kollege Horusitzky im Anhange
meiner oben erAvahnten Arbeit an (S. 841—844).

Als Aveitere Erklárungen zu dér erAváhnten Einteilung kaim
ich noch folgendes mitteilen. In dér EntAvicklungsgeschichte unseres

Beckenabschnittes kimen die erdgeschichtlichen Ereignisse, vor al-

lém alsó die Anderungen in dér Tendenz dér Scdimentbildung als

natürliche Meilensteine betrachtet Averden. Darauf beruht auch die

neuere Auffassung N os zk y’s seineii alteren Einteilungen gegeniiber

(s. a. a. (). S. 7!)1—7í)2 unter den Lileraturangaben die Bericbte A’on
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N o s z k y vor inul natdi dóin .Icthro 11)17.) In sointn- nenoren Eintoi-

hnifí lofít or nainlioh dió (Ironzo zwisolioii Oligoziin und Mioziin vor

die Poriodo dór torrost risolu'n Sodiinontliildunfí íírösseron Ausinas-

ses: die niioziino Sohiolitsorie lioííinnt er mit dón sogonannteii Lie-

fíond.sehottor.«ohiohton d(*s Kohlonkoinplexos von Salfíótarján. Dió
iiltoro marino Sorié wird von ihin iin (íoííonsatzo zn seinor iiltoron

(11)17) Auffassniifí zuin Oliorolijíoziin {ím-oehnot, olnvohl or in dér
Fauna diosor Sorii*. avío dii's seinor Arlioit aus doni Jahre 11)17 zu
entnohinon ist, dió Heziolinn^on zu dér Fauna des Efíííenlmrííer

Mioziinheokons erkannte.

Die von inir iin Ipoly-Doekon booliaohteton Ersoheinnngen
dór Erdfíeseliielite und Siuliinontliildunfí kann ioh im folfíenden zu-

sainnienfassen. Die \'erhaltnisse des Auftretens vöm Oligozanmeere
konnton im bearlioiteten Gebiet des Ipoly-lleokens niobt fosíííestelU

AVordon, weil nns koine diesbozüiíliolum Daten zr Verfiijíuiifí ste-

ben. Die bekannto iiltesle Oli^oziinfazios, die foraminiferenfiilireiide

Tonrazies Aveist boroits anf die fírösste Tiefe des Olifíozan-lVreeres

Ilin, (la sió docdi (>ine Fazios darstolH, dió eine bodentende Tiefe des

]\reores andontet. Tn nnserom Beokonabselinitt konimt naeb dér Ab-
laoerniifí diosor Siulimonte iiiimor niobr die roííressive Tendonz znr

Gollnnfí. Dnroli die allniiibliob imiiier mobr sandifí werdonde olifío-

ziino Sehliorfazies. fornor die iiborwiofíend von Sanden anfííebiute

Sand—^Sandsteinfazies („fílaukonitisohe” Sorié von N o s z k y)

Selangen wir zu dón brackisolion Ablafíoruriííon (Cyrenen-Fazies),

woriii boroits auoh Koblenstroifeii ersehoinen (Mafíyaresesztve). Als
lotzte Bilduiiííen dér rofíressiven Tendenz treten Imnte T(nne (N(')íí-

rádmareal, Százölknt-puszta) und Helix führende Toue CNIohora) anf.

Xach diosor Koíirossion, die anf Gruud dér in uiiserem Gebiet

erkennbaren Verhiiltnisse eben als ersfer erd^eschiohtlieher Wech-
sel bezeielmot Avurde, folíít die zweite Ánderung in dér erdgescliicht-

lichen EntAAicklung dieses Gebietes, die duroli eine Transgression

A’on kurzer Dauer charakterisiert Averden kann. Dies Avird diu’ch

die gröbere, Ostreen und Anomien führende Sedimentserie (in den

Arlieiten A’on N o s z k y „mariner Sohotter- und Sandliorizont” be-

zeichnet), forner dureh die tonigsandige Sehlammfazies, die an dér

Stelle dér obenerAvahnten Bildung vöm Ufer eÍAvas mehr entfernt

zr Ablagerung kain (die „marinen Liegendsehichten des Kohlen-
komplexes” Amn S c b r é t e r) boAviesen. Nach dieser kurzen Trans-

gression tritt dann als dritte erdgesehichtliche Ánderung Avieder eine

Kegression ein, die von bedeutend grössereni Ansmass ist als die

vorlierige. In diese Periode falit aucli die Bildung des terrestrischen

Liegenden des Salgótarjánéi’ Kohlenkomplexes. Die vierte erdge-

scliiehtliclie Ánderung in unserem Gebiet ist die infoige dér Krus-
tenbeAvegiingen eingetretene neuere — sehon dritte — Transgression.

Als ein Vorzeiehen derselben entstammt dér Kolilenkomplex von
Salgótarján. i\Iit dér Zunahme dér INIeerestiefe bildeten sich dann
die Hangenschichten des Kohlenkomplexes (die Teredo, Congerien
and Pccfen führenden Seliiehten). Das grösste Mass dieser Trans-
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ííi’ession falit in dió Periode dér Bildung von den miozanen Schlier-

schichten. Nachher zieht sich das Meer in unserein Gabiét wieder
zurück nnd in dér Gegend, die allmahlicli zum Festland wird, liáu-

fen sich — die fiinfte Andernng in dér Erdgeschiclite des Gehietes
— die vnlkanis('lien Ti üminergesteine auí.

Ich vertlat auch schon in meiner frühren Arbeiten* über die

geologischen Verhaltnisse Transdanubiens und des Budasr Gcbirges

den Standpunkt, dass es in dér erdgeschichtliehen Einteilung zweck-

massiger ist, neben den palaontologischen Daten aucli d3ii grösseren

erdgeschichtliehen Ereignissen (orogene, epirogene Bcvegungen,
Transgressionen, Regressionen etc.) eine grössere Beden tung zuzu-

schreiben. Denselben Grundsatz beachtete ich auch diesnial bei dér

Besprechung des Problems dér Oligozan—Miozan-Grenze, dabei aber,

wie wir es noch sehcn werden, auch noch andere Gesichtspuiikte.

Wie es bereits öfters betont wurds, tritt im bearbeiteten Ab-
schnitte des Ipoly-Beckens in dér jüngeren Periode des Oligozans

nach dér genau erkennbaren Regression eine, wenn auch kleinerc.

aber deutlich erscheinende Transgression auf.

Zwischen diesen beiden Tendenzen dér Meeresbewegung muss
in unserem Gebiete — wenn auch nur in kleiuem Masse und nicht

allgemein — eine kurze terrestrische Periode enlstanden sein. Die

Entwicklung dieser terrestrischen Periode wird durch die in den aus-

gesprochenen marinen Sedinienten (mit Potaniiden und Cyrenen)
zwischenlagernden kleinen Kohlenflöze (Magyarcsesztve) und nacli-

her die einen ganz terrestrischen Charaktcr aufweisenden Ablage-

rungen mit Helix (Mohora), ferner durch die gröberen, schotteri-

gen, sandigen Trümmer in den Ablagerungen des nach dér kurzon
terrestrischen Periode wieder transgredierenden Meeres bewicsen.

Diese neue Transgression ist cin Beweis dafür, dass das Meeresufer
lúiher rückte und, dass die Erosion im Zusanimeidiange mit den
orogenetischen Bewegungen eine bedeutendere Tiitigkeit ausübte.

Die in die Schichtserie cingeschaltete kurze terrestrische Periode
teilt den nach dér neuen Auffassung von Noszky einheitlichen

Sedimentationszyklus mit voller Sicherheit in zwei Abschnitte,

Nach meinen Erfabrungen ist im Ipoly-Becken auch das in

dér Pragc dér Abgrenzung dér beiden erdgeschichtliehen Perioden
von Noszky erwahnte Argument nicht stichhaltig, nach dem in

dér Umgebung von Szügy etc. zwischen seiner „Glaukonitsandstcin”-

Serie und dem in seincn Hangenden vorkommenden Osti’een—Ano-
mien führenden Sand etc. Übergiinge sind. Im westlichen Teil mci-

nos Gehietes, alsó auch in dér Umgebung von Szügy, lagern die

Schichten dér Ostrecn—Anomien etc. Faziies, die die erste Trans-

^ Ferenczi I.: Geoinorpbologische Stmlien in dér südlichen

Bucht des kleinen Ungariseben Alföld. Földlani Közlöny, LIV, 1924, S,

197— böH. — Daten zr (leologie des Buda-Kovácsier-Gebirges, Földtani

Közlöny, LV, 1925, S. 949—967.
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mession dós Mioziinnieorcs l)oweison, übor dón Cyronoriselncditcii, die

wiilirend dór Transfírossion zii lOndo dós Oboroliííozans ab^olagert

wurdon.

Don Arfíiimonton von N o s z k y widorspriolit dór Cliarakter

dór Fauna uusoror 2 tioloron nntonnoditorranon Fazios, dór von

dón dór olifíoziinon Faunon wosontliob alnvoiobt. Diós wni'do, l)oson-

dors bozüfíliob dór non abfíosondorton toniíí-sohlainmifíon Sanlfa-

zies mit ausííospoohonon aquitanisohoii Cbaraktorzügen und Be-

ziohuiifíon, vöm Kolloííon lloriisitzky dnroli eine ííriindlicho

Bewoisfiibrnníí bowioson (s. S. 842—844 im Anliaiifíc moinor obcn

orwabnton Arboit). lm Liofíondon dór Saljíóiarjánor Koblonbildnn-

fíon und im Hatifíondon dór olifíozanon Ablatioruufíen bofindon siob

alsó marino Sodimonto mit ontsoliiodon miozanon Boziobuufíon. Diós

sind die Bildnufíon, von (Ionon Noszky l)oroits im dalire lí)i7,

wio sehon orwalint, fíanz riehti}í bobanptolo, dass sió Fíífíí^iibnriíer,

alsó untermiozano Boziobun^on aulweison.

Auf (Írund dór früboron Litoraturanfíabon, die sich mit mei-

nom (lobiét bofassen, bobandolto ioh in moinor o1)on zitiorton Arboit

rooht ausfiihrlioh dió Frajío dór Fauna von Batvarc, die von Bálfy
erwahnt wurdo und dió bis zn oinom gowisson (Irado alinliobe Be-

ziohuiiíícn aut’woist (s. S. 817— 818 a. a. O.). Aus dór oniíston Nacli-

barsehaft meinos (lobiotos stammt nooh oino Fauna, dió unsoro

Behauptuiifíen üborrasohondorwoiso oi'fíjinzt. Diósé Fauna wird vöm
Kollegen Gaál aus oinom Toil von Balassafíyarmat angoführt,

dér vahrend moinor Aul'nahmearboiton nocb von dón Tsobechen

besotzt war. Dér Fundort dér Fauna von (1 a á 1 (s. Literatur) lieíít

kaum 7—8 km von meinon Fundorton entfernt und, obwolil die

Zusammensetzung dér beiden Faunon etwas abweiohend isi, — dórt

herrschen die (lastropoden, hier die LamoUibrancbiaton vor, —
weist sie trotzdem auf die Gleicbaltifíkeit dér Fauna hin. In sei-

ner Ai’beit über dieso Fauna bowoist (1 a ii 1 sebr üborzeugend, dass

sowohl die Fauna von Balassagyarmat wie auch die von Eger, die

wir gerade anf Grund dér abweichenden Faunaelemente nieht

100 %-ig mit meinen Faunén identifizierten, auf keinen Fali ober-

oligozane, sondern mit voller Sieherheit untermiozane Faunén
veprasentieren. Auob naeli ilini zeigen dieso Faunon den Anfang
des Miozans au.

Diese ausgesprc/.dienen untermiozanen Faunén, die vor dór Abla-

gerung dér terrestrischen Bildungen im Liegenden des Koblen-

koinplexes von Salgótarján cnstandon, sind Aveder in den Aveiter

entferten Teilen des Ipoly-Bockens nocb im Sajó-Becken alleinste-

hend. Kollege S c h r é t e r beschrieb eine auch den Formen nacb
ziemlieh übereinstimmende Fauna a’ou demselben Horizont und der-

selben Fazies aus dér Umgebung von Salgótarján. Unlangst berich-

tete Kollege Rozlozsnik (Jahresberichte dér Kgl. Ung. Geol.

Anstalt über die Jahre 1933—1835, S. 605) über eine ahnliche Fauna
aus dem Iloua-Tal bei Párád und Kollege Szentes (ebenda S.

654) vöm Dernó-Berg bei Eecsk über eine in dér Fazies etwas ab-
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weichende Favma einer Stranclablagerung. Von noch mehr weiter-

entfernt liegenden Fundorten stanimen jene ahnliehen Faunén nnd
Bildungen des Sajó-Beckens, die vöm Kollegen S<ílirétor ans
dieser Gegend in grosser Verbreitung erwahnt Averden. Er beschrieb

sie als entschieden untermediterrane Fannen nnd Bildungen. Sie

liegen unter deni Rhyolithtuff im Liegenden des Kohlenkomplexcs.
Die tiotz ihrer eigenartigen Zusammensetzung gleichaltrige Fauna
von Eger wurde vöm Kollegen Gaál in seiner erAvahiiten Arbeit
mit dér ahnliehen aus dem Ipoly-Beeken bekannt geAvordene Fauna
in Zusammenhang gebracht.

Die Angaben meines Kollegen Horusitzky (s. den bereits

öfters ei’Avahnten Anhang) Heferii den Beveis dafür, da.ss, wie ieh

schon darauf hinwies, die Fauna iinserer Sehiehtserie vöm Anfang
des Untermediterrans mit dér siebenbürgischen Fauna von Kóród
sowie den Faunén des Aqnitanischen Beckens Bezielumgen aufweist.

Ausser den obeii angeführten Áhnlichkeiten und Übereinstimmnn-
gen körmén zr Lösung des Problems dér Hinzugehörigkeit dér nn-

termediterranen Faunén bezw. d.er diese behei’bergenden Sebiehten
des Tpoly-Beckens auch die im Ipoly-Beeken soAvie im Siebenbürgi
seben Beeken erkennharen Sehiehtenbeziehnngeii sowie die sich

daraus erAveisenden Erseheinnngen dér KrustenbeAvegimg herange-
zogen wei’den.

Ieh Avies horeits in meiner Arbeit, in dér ieb mich mit deiu

Problem dér Grenzo ZAA’isehen Eoziin und Oligoziin im Budaer-Ge-

birge befasste, dai’auf hin, dass soAvohl im IJngarisehen INlittelge-

birge wie aueh mit diesern im Eiidílang aueh im Siebenbürgischen

Beeken am Ende des Eozans eine regressive Tendenz zr Geltnng

komrnt. (Pyiüneisehe Phase Aum Stille). Infolge dieser Tendenz
sowie dér mit ihr zusammenhaiigenden BeAA’egnngen enlsland im

IJngarisehen Mittelgehirge eine terrestrisehe Periodo, die von Roz-
lozsnik, Sehréter nnd B o t h von Telegd als inf raoligazüii''r

(reete intraoligozaner) Denudationszyklus bezeiehnet Avurds. Eine

ahnliehe Erseheinnng lasst sich im Siebeiibürgisehen Becken erken

nen nnd zAvar anf Grnnd dei’ kohlenführenden SüssA\asserschieh-

ten A'on Révkörtvélyes, ferner dér l)unten Tone iiber den sogenanii-

ten IIó.iaer Kalkstein in dér Umgehnng a'oii KoIozsAuir. Obwohl die

Fauna dér litoralen Sehiehtseide (Bndaer Mergel, llójaer Kalkstein),

die in beiden Becken A’or dieser terrestriseben Periode znstando

kain, von den Fannen dér früheren eozünen Sehichts(ni(‘ abweicbt

nnd bei’eits einen oligoziuien Charakter auÍAveist, baire ieh si'iner-

zeit trotzdem vorgeschlagen, die beiden Scbiebtsericn in Anbdracbt
dér tektonisehen, geomoi'iibologischen Verbüllnisse ins Eoziin zn

stellen. Demziiloige Aviire natiirlieh das Oligoziin mii dem AnTang
(lei- Transgression odei’ dér dieser vorangebenden t. rn'strischen Pe-

riode zn beginnen. Dicse rneine Anffasnng halté ieh hcul'', avÍ(> spiiter

noeh erörtert A\drd, nieht inchr für riehlig. Anf Grnnd der Leli re

dér Dateii ans dem Ipoly-Beeken kain ieh zu eiiieni andercn Rcsnlíat.
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Weiin wir min zr Frajíe dér Sehicditserie in den beiden Bek-

ken zurüekkehren, kaim festfíestellt werden, (láss die olifíozáne

Trmisgression in beiden Beeken eindentig eintral. ein Unteischied

besteht nur iin Mas^se dér Senkniifí. Ini Gebiettí des Unííarisehcn

Miltelííebirfíes entwiekelte sieh dér Hárshegyei’ Saiiflstein, dér Kis-

eeller Tón und als Fortsetznng derselben die i’egressive oligozane

Serie. Ablagerungen von ahnliehen Charakter sind iin Siebenbiir-

gisehen Beeken die Mtu’aer (Csokinányer) Sehiehten, die iin all-

geineinen feinere Körner besitzen als dér Hárslngyer Sandstein

und die Seliiefer mit Fiselir(\sten von Nagyüonda, die dein Kis-

eeller Tón entspreehen. (Xaeh dér Ablagernng dieser Bildungen
koinint die transgri'ssive Tendenz aueh im Siebenbürgisehen Bek-
ben znr Cieltung. Tin Lanfe des Oberoligozans enstanden hier jedoeh

infoige inehrer kleinerer (ei)irogenetiselif mit dér Orogenese d(*s

Helvets zusammenhangend?) Oszillationen des Mcer(\s viederliolt ter-

restrisehe Bildungen. In dér letzten lerrestris-dien Perioíh' entstaii-

den die Kohlenflöze vo>' Busztaszentmihály, Zsombor und dem Zsil-

Tale. Diese Periode entsiirieht vollkommen jenem Zeitabsebnitt, in

d(MU die kleinen Kohlenflöze in dér Umgebung von Bahussagyar-

mat, bei Magyaresc'sztve zustande kamen. Dér T’^ntersehied, dass die

Kohlenflöze im Ipoly-Beeken niehíabbauv.Mirdig entwiekelt sitid,

kaim mit den örtliehen Verhaitnissim >rklárl Averden, umsomehr.

als aueh im Siehenbürgischen Beeken selbst ein T^ntersehied in dér

AbbauAvürdigkeit zwisehen dem Koiilenflöz des Zsii rafcs, das am
Ende des Oberoligozans entstand imd den vollkommen gleiehaltri-

gen Koblenflözen von Pusztaszentmihály und Zsombor besteht.

Dér Vergleich könnte noeh forfgesetzt Averden. Die Regression

des Oberoligoziins ist in beiden Beekcn von kurzer Dauer und Avivd

von einer Transgression kleinen ^lasses abgelöst (saA’ische Phase A’on

Stíllé). Im Zusammenhange mit dér Transgression entAvickelte

sieh im Ipoly-Beeken die ufernahe Ostreen—Anomien-Fazies und
A’oni Ufer etAvas mehr eiitfernt die tonig-sehlammige Fazies, die viel

mehr Vergleiehe ermöglieht. (.Vusstu’ meinen Faunén vgl. die Fau-
nén von Gál, Rozlozsnik, Szentes, Schréter und Roth
von Telegd.) Ein Ebenbild ders(dben stellen die Faunén dér Kóro-

déi’ und Hidalmáser Sehiehten in Siebenbttrgen dar. Die Fauna dér

neuen Trausgressiou erseheint in beiden Becken glei<>hfall.s mit vie-

len miozanen Elementen. Aueh bei dér Abgrenzung \'on Oligozan
und Miozau Aviederholt sieh dér eigentümliche Charakterzug, auf

dem ieh bereits an Hand dér Behandlung des Problems dér Eozan

—

Oligozíin-Grenze hingeAviesen habé. Diese Eigentümliehkeit besteht

darm, dass in beiden Becken nach dér regressiA’en Phase des vorhe-

rigen Meeres eine Transgression kleineren Masses eintriti, die je-

doch eine Amllig veranderte Fauna enthalt und nach all dem ent-

stand in beiden Becken die terrestrische Periode Amn gi’ös.s.erer

Bedeutung. Ieh bin min zu dér neuen Auffassung gelangt, dass aueh
vor dér Ausbildung des Meeres A’om Budaer Mergel im ITngarisehen

Mittelgebirge und A’om Hójaer Kalkstein im Siebenbürgisehen Be-
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ekén eine kurze Periode oder wenigstens eine Pause in dér Sedinien-

tation oder aber eine auf eine andere Tendenz hinweisende Veran-

derung eintreten musste, die die Lebewelt des Meeres vöm Budaer

Mergel bezw, vöm Hójaer Kalkstein von dér des Meeres vöm Bryo-

zioen-Mergel trennte. (Dieses Problem könnte vielleieht durch eine

detaillierte Untersuehung dér Hójaer Kalksteine gelöst werden, Es

könnte vielleieht die Eolle jener terrestrisehen Gastropodenarten

(Helix, Papa) erkliirt werden, die von Koeh (s. „Die paliiogeneu

Bildungen des Siebenbürgiselien Beekens” S. 323) ans den marínén

Hójaer Kalksteinen erwahnt werden. Die wiederliolt auftretenden

Oszillationen sind im Laufe des Eozáns in beiden Beeken gut be-

kannt. Daher ist es nieht ausgesehlossen, dass aneb das im Budáéi'

Mergel oder Hójaer Kalkstein auftretende neue Leben aueh infoige

dureh Krustenbewegungen verursaeliter áhnlieher Oszillationen an
Stel le dér altén Lebensformen erseliien, wie in unserer früh mioza-

nen Pazies an Stelle dér Fauné des spateren Oberoligoziins.

Wenn wir nun den Vergleieh zwisehen den Sehielitserien dér

beiden Beeken fortsetzen, muss ieli immer wieder zu dem Gedanken
zurüekkeliren, dass die im Ipoly-Beeken auftretende térrest riselie

Periode von grösserer Bedeutung ein Ebenbild des Zeitabselinitles

ist, dér im Siebenbürgiselien Beeken dér Bildungsperiode von leiri-

genen tonigen Bildungen in dér Umgebung von Szászsebes, Gyula-
fehérvár, Borbánd, Sárd und Zalatna entsprieht. Noeh deutlieher

erseheint diese Übereinstimmung, wenn Avir auf den Horizont des

Rhyolithtuffs im Liegenden des Kohlenkomplexes hinweisen, dér im
Ipoly-Beeken sozusagen als Leithorizont betraehtet Avird. Seine

Áquivalente sind in dér Umgebung von Zalatna dér Rhyolithtuff

und die LaAmbildungeu, die den rten Tonen und Sehottern des sc-

genannten Lokalsediments terrigenen Ursprungs eingesehaltet sind.

(Hier niöchte ieh bemerken, dass dér Anfang dér Tiitigkeit dér

Rhyolithvulkane in dér Nahe dér Oligozan—Mioziin-Grenze, riehtiger

zu Beginn des Miozans aueh dadureh bestatigt AA'erden kaim, dass
ihre Tiitigkeit naeh meinen Untersuehungen im Tokaj-Eperjeser-
Gebirge bereits im Untermediterran begann. Eine genauere Be-
stimmung Avar auf Gruiid dér leider sehr mangelhaft erhaltenen
Steinkeine nieht möglieh. Naeh dér Feststellung des Kollegen
Bogseh Aveisen diese Steinkerne auf eine iiltere als obermediter-
rane Fauna hin und das Gestein, Avorin diese Steinkerne gefunden
Avorden sind, ist ein Rhyolithtuff. Ein Aiiuivalent dér Kohlenbil-
dungen von Salgótarján feblt im Siebenbürgiselien Beeken oder ist

bis jetzt unbekanut. Aus Literaturangaben zu sehliesseii, sind hier
infoige dér ZAveiten miozanen Trausgression, die bedeutend grösser
Avar als die erste, gleieh die „Mezséger Sehiehlen” entslanden, die
auf ein tieferes Meer hiiiAveisen, Avahrend im Ipoly-Beeken die
Transgression allmáblieher Auir sieh ging, Auini kohlenhaltigen
Komplex über die Hangeudsehiehten bis zr Bildung des mioziinen
Sehliers.
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Auf {írnád dór orwHlmton Aust'ühruiiííon scdieiiit niir die Eiii-

douliííkoit dór in dón biden HeeUon einíí^ti'íítenon ordfíescdiichtli-

clion \’onindorunfíon ííonii.ííond bowioson zu sein. Sic nntorseheiden

sioli in (Ion biden Bookon nur in ihroni Ausinass, óimnál koiuinon

sió hior, dalin wií'dor dórt dontliolion znr Ooltnn^. All dics ontspricht

iiatiirlich dón biden Zoitííoselzon V’on S t i 1 1 o. Anf (íriind dieser

otTonsiolitlielion Eindontiíxkoit in dór (lloiolizoitifíkoit könnto maii

— dér ncnen Ant'fassnníí von Noszky entsprecliend — als Grenzc
zivischen Olifíoziin nnd Mioziin tatsaolilieh dón Zoitabsehnitt be-

trachten, in (leni die terrestriselie Periode allgenieiner wird, d. li.

nian könnte die inioziine Seliiclitreilie mit dér Lieííendserio des Sal-

íí(')tarjáncr Koblenkomplexes beííinnen. Friilier vertrat ieli solbst

diósén Standpnnkt. Anf (írmid meiner neneren Erfahrnii{;en mid
Überleííniiííen solieint ('s mir aber ziveekmassifíer, oinem solcbon

Zeitpnnkt als Orenze zn betraeliten, in dem die Gleichzeitigkeit

von mehreren erdííeseliielitliolien Gesehehnissen nielizmveisen ist.

Eine solclie, von mehreren Seiten nachiveisbare Grenzlinic erfíibt

sioli in dér terrestriselien Periode, die im Ipoly-Tale jedenfalls von

kleinerem Ansmass, im Siebenbürííisolien Becken aber von grösse^

rer Bedentnng ist. Diese terrestrisebe Periode ermögliohte im Ipoly-

Beeken die Entstelinng dér kleinen Kohlenflözc von ^Magyarcsesztve

nnd dann die dér Helixfübrenden Sebichten von Mobora, dér biinten

Tone von Nógrádmnreal nnd im Siebenbürgiseben Becken die Ent-

st(diiing dér Kolilenflöze im Zsil-Tal etc. Sie bedeutet alsó die Been-
dignng dér oligozanen Transgression. Diese Periode eutsprieht dér

savisclien Pliase S t i 1 1 e s. Die Spnren dieser Beiveguiigen wnrden
im S 1jó-Becken bereits von Vadász beoliaclitet. Infolge dieser

Beivegímgen erliob sich im Ipoly-Becken aneh dér Horst in dér Um-
gebung von Szécsiíny, Ein Resnltat dieser infolge dér Gebirgsbil-

dnng eintretenden Krustenbewegnngen ist das Erscheinen dér gro-

ben, teihveise seliotterigen, transgressiven untermiozánen Ablagerun-

gen — dér Anomien—Ostreen-Fazies — über den im allgemeinen

feinereii oberoligozánen Sedimenteii und das dér Fauna neueren
Charakters, die durcli neu entstandenen grösseren Verbindungen
zustande kamen. Dies ívird durch die Faunén dér oben erwahnten
Fundorte soivie durch die Fauna meiner tonig-schlaininigen Sand*
fazies in überzeugender Weise beiviesen. Diese in Ungarn in ziem-

lich verbreiteten Gebieten auftretende eindeutige Ausbildung des

Meeres, das eine Fauna mit neuen Charakterzügen aufweist, kann
an Hand dér entsprechenden Beivegungeii und faunitischen Bezie-

hungen nicht nur mit dér áhnlichen Schichtserie des Siebenbürgi-

schen Beekens sondern auch mit dér des Wiener Beckens verbunden
werden. Sehr überzeugende Verbindungen kÖnnen auch mit dem
iveit entfernten Aquitanischen Beeken erkannt werden. Dieser Um-
stand dürfte beweisen, dass zwischen den Faunén dér voneinander
weit entfernt liegenden Stellen zu dieser Zeit ein Austausch statt-

finden konnte. Fnsere tiefe untermiozane Schichtserie besitzt alsó

überhaupt keinen örtliehen Charakter, wie dies von Noszky an-
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gonommen wírd. lm Gegenteil, sie Aveist eine recht grosse Verbreí-

tung auf und so bildet sie die natürlichste Greiize zwischen Oligo-

zaii und Mioziin. Auf Grund dieser Gberlegungen scheint es inir

heute viel natürlicher zu sein, wenn Avir die Eozan—Oligozan-Greuze

im altén Sinne A’on Hofmann behalten, nach dem diis Eozan im
Ungarischen Mittelgebirge mit dem Bryozoen-Kalk und im Sieben-

bürgischen Becken mit dem Bryozoen-Mergel endete. Diesen folgt

dann nach einer noch niclit erkannten, aber aller Wahrscheinlich-

keit nach nacliAveisbaren Lücke oder zumindest einer Ánderung in

dér Sedimentation die Transgression des Budacr Mergels bezAV. des

Hójaer Kalksteines, die nur kürzere Zeit hindurch dauerte, aber

schon eine neue Fauna mit sich brachte, und nachher die deutliche

erkennbare terrestrische Periode (Hárshegyei’ Sandstein, Schichten

von RévkörtA’élyes), die Amr zAveiten, bereits bedeutenderen

oligoizánen Transgression (Kisceller Tón, Méraer etc. Schichten)

entstand.

Zr Erganzung dér oben erAváhnten Anführungen muss noch
über die Einteilung dér Schiehtserie des Ipoly-Beckens bemerkt
Averden, dass zr Einteilung dér nachsten Stufe die intramiozane
terrestrische Periode, die die erste Transgression des Untermiozáns
abschliesst, ferner die infoige dér sich Aviederholenden KrustenbeAA'e-

gungen auftretende Tátigkeit dér rhyolithischen Vulkáné, das Avie-

dér Amrdringende Meer und die immer mehr zr Geltung kommendo
zAA^cite miozane Transgression, als eine geeignete Grundlage er

scheint. Dieser letztere Zeitpunkt stimmt gut in dér Reihenfolge
dér orogenetischen Phasen von S t i 1 1 e mit dér Amrhelvetischen

Vorphase des steirischen Zyklus überein. Die BeiA^egungen des

Beckenrandes, die die ZAveite miozane Transgression sozusagen oin-

leiten und auch die Tátigkeit dér rhyolithischen Vulkáné auflösten

und infoige dér BeAvegungen die zAveite miozane Trangression zu-

stande kam, dürften AÚelleicht zAvischen den beiden S t i 1 1 e’schen

BeAvegungen als eine BeAvegungsphase a’oii örtlichem Charaktcr
aufgefasst Averden. Diese BeAA'egung dürfte als „ungarische Nach-
phase” dér savisehen BeAvegungen benannt Averden. INIit dem all-

máhlichen Vordringen dér zAveiten mioziinen Transgression A’cr-

scliAvinden immer mehr die Beziehungen znr LebeAvelt des oligozü-

nen Meeres und dieser TTnterschied kommt dann in dér A’ölligcn

Umánderung dér Faunaolemente zr Geltung.

Die Zusammenfassung dér erAvahnten Überlegungen führt zu
dem Resultat, dass die Grenze ZAvischen dem Oligoziin und j\Íiozan

am natürlichsten mit dem Ende dér oberoligozánen Regressica bc-

zeichnet Averden kann. Die ablagerungen dér neu auftretenden er-

sten Transgression gehören bei’eits in die untermiozáne (untermedi-

terrane) Stufe, dér noch die Ablagerungen dér neuen intramiozanen
í'eriode, ferner die dér auftretenden zAveiten mioziinen Transgression
bis zu dem Zeitpunkt, als die Transgression iliron höchsten Grad er-

reicht, zugoteilt Averden können. Im so aufgefassten Fntermediterran
kan im Sinne von Hang und L a p p a r e n t die acpiitanische Unter-
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stufo untorschieden werden, in die Ostreen—Anomien-Fazies, ferner

meino neuo toniíí-sclilainniiííe Saiulfazies sowie das Liefíende des Sal-

ííótarjáner KohltMiflözes vöm Ende d(;s hier eiitstandeneii kleiiieii 8edi-

mentatioiiszyklus, die intramioziine terrifíene Serie eiiigereiht wer-

den müssen. Aiif Grund dicsér Beziehungen kann die uníarisehe

aíiuitanischc Unterstufe an Hand ihres Fossilinhaltes mit dem aus-

landischen aciuitanischon Horizont in Einklaiifí {íebracht werden, da

bei uns bis jetzt die aciuitanische Unterstufe nur auf Ablaíícruni?en

mit einem Festlandeharakter bezofíen wurde.

In unserer Einteiluiifí dürfte dér Salfíótarjáner Kohlenkomplex,

dér die zweito und fírössere mioziine Transííression einlcitet, den An-
fang dér Burdigals anzeigen. Unsere Einteilung kann aber aueh

so geiindert werden, dass — wie dies auf Grund dér Beste von Wir-
beltieren angenommen werden kann — die Liegendserie des Salgótar-

jánéi- Kohlenkomplexes bereits ins Burdigal gehört. In diesem Falle

würde die tiefere aquitanisehe I’nterstufe unseres ITntermiozans

nur aus marinen Sedimenten bestehen. Wird unser Untermediter-

ran so oder so eingeteilt, dann muss den Salgótarjánéi- Kohlenbil-

dungen ein burdigalisebes Altér zugcschrieben werden. Unsere Auf-
fassung steht alsó in dér Mittel dér Auffassung von Noszk y (aqui-

tan) und dér von Sch.réter (helvet). Aquitanisoh ist das Kohlen-
flöz untéi- dem Salgóta.rjáner Kohlenkomplex (Nógrádmegyer, ÍNóg-

rádszakál), Avenn wir die terrigene Seliiehtserie im Liegenden des

Salgótarjáner Kolilenkomplexes ins Aduitan stellen. Dér mioziine

Sehlier bedeutet den liöchsten Grad dér zweiten mioziinen Trans-

gressiou und ist am riclitigsten ins Helvet zu stellen.
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und Balassagyarmat", ferner in den dórt unter den Xummern 15 uiid
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Wíihrend dér Übersetzung meiiier Arbeit tauchte beim Kolle-

gen B o g s c h dér Zweifel auf, ob die in dér Literatur bereils all-

gemein gebrauchte Bezeichnung „infraoligozáne terrestrisehe Peri-

edé” oder „Denudation” und die Bezeichnung „inframiozáne terrest-

rische Periode”, die ieh in dicsér Arbeit einzuführen dachte, tat-

sachlicli den Begriffen entsprechen, die sie bedeuten wollen? Nach
einer Beratung mit Pachleuten dér klassischen Philologie, berich-

tige ich gerne dicse Bezeichnung und verwende dafür das Wort
„intramiozan”, womit ich eine terrestrisehe Periode zwischen dér

ersten und zweiten miozanen Transgression, alsó eine Periode inner-

halb des Miozans bestimmen möchte. Nach dér richtigen Bedeu-
tung des Wiortes „inframiozán” könnte damit eine Festlandperiode

zwischen dem Oligozan und Miozan, alsó vor dem Miozan bezeichnet

weiden.
An dér Stelle dér in dér Literatur allgemeinen verbi’eiteten

Bezeichnung „infraoligozáne Denudation” (vgl. E o z 1 o z s n i k

—

S chréter—v. Eoth, ferner die Arbeiten von u. a. Koth und
Ferenczi) wáre ebenfalls die Verwendung des Tennins „intra-

oligozán” riehtiger. Bei dér Einführnng dieses Termins (R o z 1 o z s-

nik—Schréter— Eoth: Az Esztergom vidéki széntei’ttlet

bánya-födtani viszonyai, 1922, S. 16, Tabelle) wurde darunter eine

Periode verstanden, die dér Ablagerung von oberoligozánen Sedi-

menten voranging. Wenn wir mm das Wort „infra” beibehalten möch-
ten, so ist in dicsem Falle die richtige Bezeichnung „infraoberoligozane

Denudation”. Da auch dieser Zeitabschnitt als eine Periode betraeh-

tet werden muss, die die marinen Ablagerungen vöm Anfang
des Oliogzáns (Budaer Hergel) von den marinen Sedimenten des
höheren Oligozáns trennt, wáre von etimologischen Geschichtspunkle
aus auch hier die Verwendung dér Bezeichnung „intraoligozán „richti-

ger. Deshalb möchte ich nun hier die Verwendung dieses Termins
vorschlagen. Um dér Wahrheit gerecht zu sein, muss ich bemerken,
dass bei dér Einführung dieses Begriffes beide Bezeichnungen ge-

braucht wurden. Auf S. 37 (6. Zeile von untén) dér zitierten Arbeit

steht „infraoligozan”, auf S. 38 (14. Zeile von oben) dagegen „intra-

oligozán” — obwohl möglicherAveise als Druckfehler. In dér Lite-

latur bürgerte sich dann jedoch die Bezeichnung „infraoligoz.án”

allgemeinen eiu. In meiner Arbeit benutzte ich schon die Bezeich-

nungen „intraoligozán” und „intramiozán”.
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