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ÉRTEKEZÉSEK 

Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1987) 117. 9,1—99 

Rátolódás a Csordakút-IL bauxitlencse 
területén 

Dr. Végh Sándorné*—Kovács József*—Mensáros Péter* 
(3 ábrával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : A szerzők a Gerecse hegység D-i előterében folyó részletes bau
xitkutatással kapcsolatban egyes fúrásokban tapasztalt rétegismétlődéseket rátolódás-
ként értelmezik. 

A rátolódott rétegtag a felsőtriász fődolomit. Egyes fúrásokban eocénen, másutt oli
gocène rétegeken fekszik, s ott fedője is eocén, ill. oligocén. Egyetlen fúrásban a köz
vetlenül rátelepülő bauxittal együtt ismétlődik meg a fődolomit. Az ehhez fűződő bauxit
kutatási perspektívák eddig nem igazolódtak, a rátolódott fedőtagra telepített fúrások 
csak egy szintben harántoltak vékony bauxit, ill. bauxitos agyag telepet. 

A rátolódás a geofizikai adatok alapján rendkívül lapos sík mentén következett be. 
A horizontális mozgás méretét minimum 2—300 m-re becsüljük. A megismétlődő réteg
pikkelyek vékonyak, a fedőréteg dolomitja 10—26 m, a fekvőtag tercier képződményei 
2—32 m között változó vastagságúak. 

A mozgásban a felsőoligocén rétegek is részt vettek. A rátolódás kora tehát minden
képpen oligocén utáni, valószínűleg a stájer szakaszhoz kapcsolódik. 

Bevezetés 

A Gerecse hegység D-i előterében folyó kőszén- és bauxitkutatással kap
csolatban néhány fúrásban meglepő rétegismétlődések mutatkoztak a Csor-
dakút II. bauxitlencse (1. ábra) körzetében. Ezek első adatait a Bauxitkutató 
V. geológusai (SZANTNER F., TÓTH Á., BAROSS G. és MÁTÉFIT.) az 1979. IV. 1. 
dátumú kéziratos kutatási térképen már feltolódásként értelmezték s egy 
ÉÉNy—DDK-i és egy NyÉNy—KDK-i törésvonallal jelölték. Akkor az érin
tett fúrások közül még csak a Cs-234., Cs-230. és Cs-231. számú mélyült le. 
Azóta még öt újabb fúrásban észlelhettük a jelenséget és a feltolódás síkja is 
kiszerkeszthető volt. A Cs-42 34. sz. fúrás ezzel a vonallal nem esik egybe, 
nyilván ezért tételeztek fel a BKV kutatói egy NyÉNy—KDK-i irányú rá-
tolódást is. A magunk részéről inkább egy második párhuzamos törésvonal 
jelenlétét tételezzük fel, bár ez a megfelelő fúrásokban nem volt kimutatható. 
A MÁELGI a területen elektromos méréseket végzett. Ezek adatait kérésünkre 
a feltolódás továbbnyomozása szempontjából értékelve és axonometrikus 
tömbszelvényben ábrázolva a feltolódás homloka jól kirajzolódott, de a mért 
szelvények alapján várható rétegismétlődéseket a további fúrásokban nem 
sikerült kimutatni, vagy a módszer felbontóképességének korlátai miatt, vagy 

* Eötvös L. Tudományegyetem, Alkalmazott és Műszaki FöldtaniTanszék, 1088 Budapest VIII. Múzeum körút 4/A. 
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azért, mert a törési sík mentén triász dolomit triász dolomittal érintkezett a: 
adott pontokon. 

Az azóta megszaporodott adatok alapján érdemesnek látjuk a kérdés ösz 
szefoglalását, annál is inkább, mert a kutatás a területen befejeződött, : 
egyelőre további ismeretbővülés nem várható. 

1. ábra. A nagyegyházi-csordakúti bánya, ül. kutatási terület és a részletesen vizsgált II. bauxitlencse területének 
térképvázlata, a fődolomitból álló medencekeret kiemelésével 

Fig. 1. Map of the area Nagyegyháza—Csordakút mine and of bauxite lens II studied in detail, the Hauptdolomit-
constituted basin frame being accentuated 

A terület földtani felépítése (2. ábra) 

A területen az alaphegység karni, kis részben talán a nóri emelet aljára is át
nyúló korú, fődolomit. Eauna eddig nem került elő belőle, pontosabb korra 
is utaló jellegzetes szöveti bélyegeket nem mutat. Sok helyen zúzott, porlott. 

A fedőhegység legidősebb tagja a karsztos, egyenlőtlen felszínre áthordott 
bauxit, ill. áthalmozott dolomitbreccsa összlet. À bauxittest természetesen a 
kutatás elveinek megfelelően a terület magját képezi. A fekvőjében található 
áthalmozott dolomitbreccsa vastagsága az ÉNy-i részen a 30 m-t is meg
haladja, de O-vonala alig lépi túl a bauxittest határait. A bauxittelep D-i, 
DK-i határvonalát kísérő, 3—12 m-nyi dolomitbreccsa valószínűleg nem iga
zán áthalmozódott, hanem inkább helyben fellazult és mállott dolomit tör
meléke, ill. annak cementált terméke. Á bauxittelep középső részén egy ÉK— 
DNy-i irányú pasztában a dolomitbreccsa teljesen hiányzik, E-i peremén 
azonban 4—9 m-nyi dolomitbreccsa jelentkezik a bauxit fedőjében (Cs-373. 
és Cs-364. sz. fúrások), de csak kis területre korlátozottan. 
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A bauxit fedő képződményeire az eocén rendkívüli hézagossága és transz-
gresszív, törmelékes felső oligocén jellemző. 

Az e o c é n üledékképződés itt csak a nummuliteszes, ill. alveolinás mész
kő lerakódásával kezdődik; a teljes kőszéntelepes Összlet és annak csökkent
sósvízi molluszkás agyag és márga, majd tengeri nummuliteszes márga, mész-

2. ábra. A csordakúti I I . bauxitlencse földtani felépítése. J e l m a g y a r á z a t : 1. A bauxitösszlet elterjedésének 
határa, 2. Az alsó áthalmozott dolomitbreccsa elterjedése, 3. A felső áthalmozott dolomitbreccsa elterjedése, 4. Az 
eocén rétegek elterjedése, 5. Az oligocén képződmények elterjedése. 6. A rátolódás kiszerkesztett homloka, 7. Réteg-

ismétlÖdés (rátolódás)fúrásban, 8. Bauxitra produktív fúrás, 9. Bauxitra meddő fúrás 
Fig. 2. Geological setting of bauxite lens Csordakút I I . E x p 1 a n a t i о n: 1. Boundary of extension of the bauxite 
sequence, 2. Extension of the lower redeposited dolomite breccia, 3. Extension of the upper redeposited bauxite 
breccia, 4. Extension of Eocene deposits, 5. Extension of Oligocène deposits, 6. Overthrust front inferred, 7. Repeti

tion of s trata (overthrust) in borehole, 8. Borehole productive for bauxite, 9. Borehole abortive for bauxite 

márga fedője hiányzik. A nummuliteszes-alveolinás mészkő ingressziós jel
legét igazolják a mészkő alatt közvetlenül fekvő dolomit felszínén talált gya
kori fúrókagyló-nyomok. 

Helyi vizsgálatokból nem állapítható meg, meddig tartott ez eocén üledék
képződés, mivel az infraoligocén denudációs fázis folyamán az üledékek nagy 
része lepusztult. A lencse DK-i, K-i felén az oligocén közvetlenül települ a 
bauxitösszletre, ill. az alaphegységre. Az eocén roncsai csak az ÉNy-i terü
letrészen maradtak meg maximum 30—40 m vastagságban. 

A f e l s ő o l i g o c é n rétegsor gyakran néhány méternyi feldolgozott 
eocén kavicsokból, görgetegekből álló durva törmelékkel indul, majd homokkő, 
kaolinos homokkő, aleurit és márgás aleurit rétegek egymásutánjából, ill. vál
takozásából álló sorozatba megy át. A területen vastagsága elérheti a 100 
m-t is, leggyakrabban 50—70 m-nyi. 

Г 
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Az oligocén rétegek vastagságát természetesen az utólagos lepusztulás mér
téke annyira lecsökkentette, hogy az eredeti vastagságra már helyileg követ
keztetni sem lehet. 

Szerkezetileg a területet ÉÉNy—DDK-i és KÉK—NyDNy-i vetődések jel
lemzik, az egyes bauxitlencséket is ezek határolják le, ill. különítik el egymás
tól. E törések kimutathatóan az oligocén rétegeket is érintették, tehát rész
ben oligocén utániak, valószínűleg a stájer-fázishoz kapcsolódnak. Nagy ré
szük azonban csak megújult ebben a fázisban, hiszen az eocén előtti, ill. eocén
kezdeti medencealakulás is hasonló szerkezeti képet mutat. 

A rátolódás. Az előbb vázolt aránylag egyszerű szerkezeti képhez járul a 
II. sz. bauxitlencse területén kimutatható feltolódás vagy rátolódás. Ez kü
lönleges, de nem egyedülálló jelenség a tágabb környezetben. Az ittenihez 
hasonló rétegismétlődést észleltünk a Me-186. sz. fúrásban, a Nagyegyházi-
medence DNy-i peremrészén. Ez utóbbi területen SZANTNER P. , SZABÓ E., 
TÓTH Ä . és GECSE É. az 1978-ban szerkesztett kéziratos szerkezeti térképen 
két , ,rögalátolódást" is ábrázoltak, ami azonban kellő igazoltság híján a ké
sőbbi térképekről már lemaradt. 

Több újabb fúrás értékelésével MOLNÁR P . és PÓPITY J. 1984 novemberé
ben a Magyarhoni Földtani Társulat Dunántúli Területi Szervezetének ülésén 
ismertették a feltolódásos jellegű szerkezetet és az egyes fúrások rétegsorait.* 

A II. sz. bauxitlencse területén a jelenleg rátolódásként való értelmezést 
a szelvényeken mérhető legalább 2—300 m-nyi horizontális elmozdulás indo
kolja. Ez a mozgás eredetileg nagyobb távolságot is kitehetett, mert a rátoló
dott rög homlokrésze lepusztulhatott. E lepusztulás méretét, területi elter
jedését ma már nem lehet megállapítani. Annyi tehát bizonyos, hogy nem 
egyszerű feltolódásról vagy rögkipréselésről van szó, hiszen az aránylag me
redek sík mentén, kis horizontális összetevőjű mozgással következik be. Az 
áttolódás méretét azonban a mozgás valószínűleg nem érte el. 

A rátolódásként való értelmezést több szakember nem fogadja el. Érveik: 
— ilyen jelenség a területen mélyült több száz fúrásban máshol nem for

dult elő, 
— a kőzetismétlődési jelenség a medence peremén jelentkezik, értelmezhető 

a meredek partról becsúszott vagy bemosódott dolomitanyagként is, 
— az ismétlődő rétegsor nem pontosan azonos, 
— a kiszerkeszthető sík rendkívül lapos. 

A rátolódás mellett szóló érvek azonban: 
— mint az előbbiekben kifejtettük, van más területen is hasonló meg

figyelés a közelben, 
— a felső (szerintünk rátolt) dolomit egyes fúrásokban eocénen, másutt 

oligocénen fekszik, ott fedője is eocén, ill. oligocén. Egy fúrásban bauxiton 
fekszik, s itt fedőjében is megvan a bauxit, 

— a dolomit nem az eocén, ill. oligocén rétegsor alsó tagozataiban jelent
kezik, ahol abráziós alapbreccsaként értelmezhető volna, hanem feljebb, 

— az érintett fúrásokon kívül sem az eocén, sem az oligocén rétegeken 
belül dolomittörmeléknek nyoma sincs, legfeljebb azok legalsó rétegeit alkotó 
abráziós breccsában fordul néha elő, 

* Feltolódásos jellegű tektonikai elemek és értékelésük a Csordakút-II. számú bauxittelepen és környezetében 
Bejelentés. 
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— a közbecsípett dolomit, bár zúzott, de határozottan szálkőzet jellegű, 
semmiféle áthalmozottsági bélyeget nem mutat, 

— az eocén, ill. érintett oligocén rétegek kifejlődése nem tér el a többi 
fúrásban észleltektől, 

— a becsípett dolomit vastagsága szabálytalanul változik az egyes fúrá
sokban, 

— a rátolódott dolomit alatti tercier rétegek vastagsága ugyancsak sza
bálytalanul változik, 

— a feltételezett síkot minden fúrásban rendkívül zúzott alaphegységi kő
zetek és összegyűrt, összetört fiatal rétegek kísérik. 

Az, hogy az ismétlődő rétegsor nem pontosan azonos, éppen azt is jelent
heti, hogy egymástól bizonyos távolságban képződtek és szerkezetileg kerül
tek egymás mellé. A különbség azonban nem nagyobb, mint egyes szomszédos 
fúrások megfelelő szakaszain észlelhető eltérések. 

A szerkesztés alapján laposnak adódó csúszási felület inkább a feltétele
zettnél nagyobb mozgási távolságot s ezzel esetleges áttolódás jelenlétét sejt
teti, mintsem, hogy cáfolná a rátolódás létét. 

A fenti érvek alátámasztására szerkesztettük meg a környezet rácsszelvé
nyét, amelyet a 3. ábra mutat be. 
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A kézirat beérkezett: 1985. X. 8. 

Overthrust in the Csordakút-II bauxite lens area 

Dr. E. Végh-Neubrandt*—J. Kovács*—P. Mensáros* 

The repetitions of strata observed in some boreholes during detailed bauxite explora
tion in the S foreland of the Gerecse Mountains have been interpreted as overthrusts. 

The overthrust member is Upper Triassic Hauptdolomit. In some boreholes it rests 
on Eocene beds, in others on Oligocène ones, being overlain by Eocene or Oligocène 
deposits in the second ease. In one borehole the Hauptdolomit is repeated together 
with the bauxite immediately overlying it. The associated bauxite exploration prospects 
have not been corroborated by facts as yet. 

The thrust movement took place along an extremely flat plane. The size of horizontal 
movement is estimated at a minimum of 200—300 m. The thrust sheets in repetition 
are thin, the dolomite of the overlying member being 10—26 m, the Tertiary formations 
underlain varying between 2 and 32 m in thickness. 

Upper Oligocène beds were also involved in the movement. Consequently, the over-
thrust must have taken place by all means in post-Oligocene time, probably in connec
tion with the Styrian orogeny. 

Manuscript received: 8th October, 1985. 

* Institute of Applied and Engineering Geology, Eötvös Loránd University, H - 1 0 8 8 Budapest VIII. Múzeum 
körút 4/A. 
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3. ábra. A vizsgált ratolódásos terület rácsszelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Felsötriász (karni-nóri) fôdolomit, 2. Äthalmozott dolomitbreccea 
8. Bauxitaaszlet, 4. Eocén fedöösszlet, 5. Oligocén képződmények, 6. Quarter takaró 

Ftg. 3. Profile of the studied overthrust area. E x p l a n a t i o n : 1. upper Triassic (Carnian-Norian) Hauptdolomit, 2. Bedeposited dolomite 
breccia, 3. Bauxite sequence, 4. Eocene overlying sequence, 5. Oligocène formations, 8. Quaternary blanket 
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Надвиг на территории бокситовой залежи Чорбакут-I I 
д-р Э. Вег-Нойбрандт, Й. Ковач, П. Меншарош 

Повторение слоев в разведочных скважинах на бокситы в южном форланде гор Герече 
интерпретируется авторами как надвиг. Надвинутый горизонт разреза представлен триа
совым «главным доломитом». В одних местах он залегает на эоцене, в других скважинах он 
подстилается олигоценовыми слоями, а покровными отложениями также являются эоце-
новые или олигоценовые породы. В одной единственной скважине наблюдается повторение 
«главных доломитов» совместно с бокситами. Связанные с этим участком перспективы раз
ведки бокситов до сих пор не подтвердились. 

Плоскость надвига чрезвычайно пологая. Амплитуда горизонтальных движений оцени
вается минимум в 200—300 метров. Мощность надвинутых чешуи очень мала — мощность 
покровных доломитов — 10—26 метров, а покровных третичных отложений — 2—32 
метра. 

В движении приняли участие и верхнеолигоценовые слои. Возраст надига, таким обра
зом, послеолигоценовый, вероятно, движения связаны со штирийской фазой. 





Földtani Közlöny, Bull, of Ute Hungarian Geol. Soc. (1981) 117.101 — 119 

Olisztosztrómák és egyéb, vízalatti gravitációs 
tömegszállítással kapcsolatos üledékek az észak

magyarországi paleo-mezozóikumban, II. 

Dr. Kovács Sándor* 
(18 ábrával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : A dolgozat második része az észak-magyarországi paleozóos és 
mezozóos képződményekben megismert példákat mutatja be. 

1. Upponyi-hegység 

Devon időszaki, törmelékfolyások által újra ülepített vulkáni-üledékes kő
zettársulások a magvasabb alsódevon vagy középsődevon Strázsahegyi For
mációban és a felsődevon Abodi Mészkő Formációban ismeretesek. Ezek kon
tinentális kéregbeli riftesedéshez kötődő bázisos vulkanizmushoz kapcsolód
nak (KOVÁCS S. —VETŐNÉ ÁKOS É. 1 9 8 3 ) . A törmelékfolyásokat nyilván a 
tengeralatti kitörések idézték elő, amelyek eredményeként a vulkáni anyag 
és az egyensúlyát vesztett, részben konszolidálatlan mésziszap a lejtőkön le
zúdult/lefolyt és közben összekeveredett. Láva- és hialoklasztit-folyások (vö. 
LONSDALE és BATIZA, 1 9 8 0 , 3 . ábra) szolgáltak a mészkő-olisztolitok mátrixául 
mozgás közben. A vulkánitok erősen kontaminálódtak a részben lágy mész
iszappal, ezért karbonát-tartalmuk magas (elemzési adatokat lásd in KOVÁCS 
S .—VETŐNÉ ÁKOS É . 1 9 8 3 ) . 

1.1. Strázsahegyi Formáció 

A formáció típusterületén, a nekézsenyi Strázsahegy Harkatetőnek nevezett 
Ny-i orrán régóta ismeretes „diabázok" és mészkövek együttes előfordulása. 
A hiányos feltártság miatt az irodalom ezeket a legutóbbi évekig egykorúnak, 
egymással váltakozónak tartotta (középsőtriász: SCHRÉTER Z. 1 9 4 3 , PANTÓ G. 
1 9 5 4 , BALOGH K . 1 9 6 4 — lásd in KOVÁCS S. 1 9 8 1 ; alsódevon: KOVÁCS S. 
1 9 8 1 ) . Csak az országos alapszelvényprogram keretében létesített mesterséges 
feltárások és azok részletes vizsgálata során derült ki, hogy itt olisztosztró-
máról van szó (KOVÁCS S.— PÉRÓ CS. 1 9 8 3 ) . 

A hegy Ny-i végén levő kőfejtőkben feltárt „diabáz-agglomerátum" ki
nézetű schalsteinre (ÁRKAI P . 1 9 8 2 meghatározása) egy kb. 3 0 m vastagságú 
olisztosztróma települ — legalábbis a jelenlegi tektonikai helyzetben az utóbbi 

* Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV. Népstadion út 14. 
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5-КеУ section of Bányahegy; B n i d a o a 7 n y a M o Ä 
ana Perkupa); 7. Key section of Telekes-vöigy (on the N síope of th? 

mouth) J 
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2. ábra. A fekűben levő schalstein (sötétebb, balra) és egy, az olisztosztróma-szint bázisán levő alsódevon krinoideás 
mészkő olisztolit (világosabb, jobbra) üledékes érintkezése. Jól látható, hogy a kontaktus nem tektonikai nyírófelület 
— amely a melanzsok egyik kritériuma — mentén jött létre. Nekézseny, Strázsahegy Ny-i orra, a hegygerincen levő 

legnyugatibb kutatóárok (felülnézet) 
Fig. 2. Depositional contact between an underlying schalstein (darker, left) and a Lower Devonian crinoidal limestone 
at the base of the olisthostrome horizon (lighter, right). I t can be seen quite clearly that the contact is controlled 
by phenomena other than a tectonic shear plane (one of the criteria of melanges). Nekézseny, W spur of the Strázsa-

hegy, westernmost exploratory trench on the mountain ridge (top view) 

van felül. Üledékes és nem tektonikus érintkezésüket a 2 . ábrán látható fel
tárás bizonyítja. A hegy D K - i oldalában azonban a kettő közé — becsúszott 
olisztotrimmaként — egy max. 2 0 m vastagságot elérő metaszomatikus dolo
mittest ékelődik, vulkáni „zárványokkal" és bombákkal. Az olisztosztróma-
jelleg a hegygerincen levő alapszelvényben látszik a legjobban ( 3 — 4 . ábra). 
A mátrixot világoszöld, részben zöldesszürke vagy zöldesbarna, meglehetősen 
mállékony, makroszkóposán ,,diabáztufa"-szerű vulkáni anyag alkotja. ÁR
KAI P . és LELKESNÉ FELVÁRI Gy. kőzettani vizsgálatai szerint (akiknek a vul
kánitok meghatározásában nyújtott segítségéért a szerző ehelyütt is köszö
netét fejezi ki) azonban itt elváltozott metabazalt-láváról és hólyagos (man
dulaköves) láváról van szó és csak alárendelten tufáról. A kőzetek gyakran 
vasas metaszomatózist szenvedtek. Az olisztolitokat kizárólag mészkövek al
kotják, melyek két fő típusba tartoznak (korukat a szerző Conodonta-vizs-
gálatai bizonyítják; KOVÁCS S.—PÉRÓ Cs. 1 9 8 3 és KOVÁCS S. megjelenés 
alatt) : 

a) Felsőszilur lilásvörös és zöld, pelágikus, mikrites mészkő, néha orthocon 
Nautiloideákkal és Brachiopodákkal. Conodontákban ez a típus nagyon gaz
dag. Nagyságuk ökölmérettől 1 — 2 m 3-ig terjed. 
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3. ábra. Mészkő-olisztolitok vulkáni mátrixban a nekézsenyi Strázsahegy Ny-i gerincén levő alapszelvény feltárásá
ban a kép felső kétharmadában egy nagyobb méretű alsódevon krinoideás mészkő olisztolit látszik. A jobb oldalt 

bekeretezett rész a 4. ábrán látható kinagyítva 
Fig. 3. Limestone olistholithes in a volcanic matrix in a key section on the W ridge of the Strázsahegy at Nekézseny 
Note the rather large Lower Devonian crinoidal limestone olistholithe in the upper 2/3 of the picture. The framed, 

area is given enlarged in Fig. 4 

Ь) Legalsódevon (lochkovi) világosszürke, zátonylejtő-fáciesű, krinoideás 
mészkő, néha Brachiopodákkal és igen ritkán korall-töredékekkel. Ez a típus 
alkotja az olisztolitok túlnyomó részét. Nagyságuk kisebb házéig terjed. 

Hasonló korú, uralkodóan szürke színű, de mikrofáciesükben eltérő mész
kőblokkok nagyon ritkák. Néha ,,diabáz"—mészkő breccsa anyagú, kétszere
sen reszedimentált tömbök is előfordulnak. A mészkő-olisztolitok nem szen
vedtek kontakt metamorfózist, ellentétben a fekűben levő schalstein erősen 
megégetett, max. ökölnagyságú mészkőzárványaival. Ez nyilván a láva- és 
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4. :íhra. Ökölnagyságú mészkő-olisztolit elhelyezkedése vulkáni mátrixban. A világosabb árnyalatú olisztolitokat ,,M" 
betű is jelöli. (Kinagyított részlet a 3. ábrából) 

Fig. 4. Fist-sized limestone olitholithe in a volcanic matrix. The olitholithes of lighter shade are marked with the latter 
„M" as well (area enlarged from Fig. 3.) 

hialoklasztit-folyások alacsonyabb hőmérsékletével, gyorsabb kihűlésével és 
a lágy mésziszappal való keveredésével magyarázható. 

1.2. Abodi Mészkő Formáció 

A metatufitos, cippolino-jellegű abodi mészkő sávjának Ny-i részén, a Zsiny-
nye és a Kőrózsa-tető között ugyancsak fellépnek törmelékfolyás-üledékek. 
A vulkanizmus itt egyidejű volt a mésziszap-szedimentációval (lásd 5. ábra) 
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és az itteni metabazaltokból vezethető le a metamorf mészkő cippolino-szei 
kezetét okozó tufitos hozzákeveredés is. A vulkáni anyag és a lágy mészisza 
összekeveredése már a lávának karbonátos üledékképződési térségbe vaí 
kiömlésével elkezdődött és a törmelékfolyások mozgása során vált teljessé, i 
teljes összevegyüléssel iszapfolyásba (mvd flow) való átmenet magyarázza 

5. ábra. Pilotaxitos szövetű bázisos lávabefolyás mésziszap-klasztok közé. A mező jobboldalán jól látszik a láva és í 
még nem teljesen konszolidált mésziszap Echinodermala-toïedèkeket is tartalmazó foszlányainak összekeveredése 
A karbonátüledék — elsősorban a hő hatására, mert irányított szövet nem alakult ki — átkristályosodott, az eredet 
szöveti elemek közül csak a nagyobb méretű Echinodermata-tőredékek őrződtek meg. Abodi Mészkő Formáció 

Upponyi-hegység, Zsinnye D-i oldala, Zsinnye l/A sz. minta. 35X- + N 
Fig. 5. Basic lava low of pilotaxitic texture penetrating between lime mud clasts. Note the mixing of the lava witl 
lumps of lime mud not completely consolidated and containing fragments of echinoderms as readily observable or 
the right side of the area. The carbonate sediment is recrystallized, phenomenon due primarily to heat action, as 
obvious from the lack of an oriented texture; from among the original textural elements only the larger echinoderrr 
fragments are preserved. Abod Limestone Formation, Uppony Mountains, S side of Zsinnye, sample Zsinnye 1/A 

35X. + N 

hogy a két hegy közötti árok feltárásaiban mészkő-olisztolitok vagy -kiasztok 
nem láthatók. A Zsinnye déli oldalában ugyanakkor — szürke mészkő réteg
sor közbetelepüléseiként — két, 1 m körüli vastagságú pad van feltárva, ame
lyekben a láva cm-es nagyságú mészkőklasztokkal keveredett. A padoknak 
breccsa-szerű szerkezete van, zöld vulkáni hálózattal. (Egyikük szöveti képét 
mutatja az 5 . ábra; u. a. padból frasni Conodonták kerültek elő, lásd in 
KOVÁCS S.— VETŐNÉ ÁKOS É . 1 9 8 3 . ) A feltárt mészkőrétegsor ÉK-felé egy 
metabazalt-testtel érintkezik; a kontaktus közelében a láva szögletes mészkő-
klasztokat tartalmaz. 
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6. ábra. À szendrői-hegységi középsőkarbon ősföldrajzi vázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1. Rakacai Márvány (típu
sos, világos, durvábbkristályos változat), 2. Pelágikus hasadékkitöltések az alsó Rakacai Márvány tetején, 3. Rakacai 
Márvány, Verebeshegyi Tagozat (sötét kékesszürke, finomabbkristályos változat), 4. Szendrői Fillit, metahomokkő 

betelepülésekkel és mészkő olisztosztróma szintekkel 
Fig. в. Middle Carboniferous paleogeography of the Szendrő Mountains area. E x p l a n a t i o n : 1. Rakaca Marble 
(typical, light, coarser-crystalline variety), 2. Pelagic fissure-fills at the top of the lower Rakaca Marble, 3. Rakaca 
Marble, Verebeshegy Member (dark bluish-grey, finer-crystalline variety), 4. Szendrő Phyllite with metasandstone 

intercalations and limestone olisthostrome horizons 

2. Szendrői-hegység 

A Szendrői-hegységben a Szendrői Fillit Formáció alsó, a Felső Rakacai 
Márvánnyal egyidős része tartalmaz mészkő-olisztosztrómákat, -olisztotrim-
mákat és allodapikus mészköveket. A két képződmény heteropikus jellege 
Rakaca és Rakacaszend között látható a legjobban. Az agyagpala—homok
kőpala rétegsorba települő, max. dm-es nagyságrendű, szögletes mészkőklasz-
tokból álló, grain supported szövetű exotikus betelepülésekre az olisztosztróma 
minősítést az olisztoszinagma ellenében ugyanolyan okok alapján látjuk indo
koltnak, mint a rudabányai-hegységi Telekes-oldal képződményei esetében 
(lásd később). I t t is feltételezhető, hogy a reszedimentáció idején a mészkő
kiasztok egy része még konszolidálatlan mésziszap-állapotban volt és mátrixul 
szolgálhatott a törmelékfolyás során. Ugyanakkor helyenként megfigyelhető, 
hogy alárendelt mennyiségben homokos—agyagos anyag is előfordul mátrix 
jelleggel a mészkőkiasztok között. Az olisztosztróma-szintek vastagsága álta
lában néhány méteres (0,5—1 és néhány 10 m között ingadozik), a mm-es 
nagyságrendű klasztokból felépülő allodapikus mészköveké 0,1—2 m. Az 
olisztotrimmák átmérője 0,5—1 m-től több 10 m-ig terjedhet. 

Az újraülepedett képződmények eredete, ill. a Szendrői-hegység középső
karbon ősföldrajzi vázlata — a részletes Cowotfowía-biosztratigráfiai vizsgá
latok koradatainak felhasználásával (lásd in KOVÁCS, megjelenés alatt) — a 
6. ábra szerint magyarázható. Az alsó Rakacai Márvány karbonátplatformja 
a felsődevon—alsókarbon idején állott fenn. Rajta azonban a frasni után a 
sekély tengeri üledékképződés — a lesüllyedés vagy eusztatikus vízszintemel
kedés miatt — megszűnt. Sőt, a famenni—középsővizéi periódus üledékeiről 
is csak a pelágikus hasadékkitöltések kevert Ccwodowia-faunái — amelyek
ben a közben eltelt idő majd minden zónája képviselve van — tanúskodnak; 
az üledékcsapdaként működő hasadékok kivételével a plató felszínéről áram-
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7. ábra. Rakacai Márvány olisztotriraraák Szendröi Fillitben. Alapszelvény feltárás a Uakaca—Rakacaszend közti 
műút mentén 

Fig. 7. Uakaca Marble olisthotrimmes in the Szendrö Phyllite. Key section exposure by the highway between Kakaca 
and Rakacaszend 

lások söpörhették el a lerakódott mésziszapot. A felsővizéiben ez az egységes 
platform blokkszerűen feltöredezett és differenciáltan süllyedni kezdett. Egy 
rövid, általánosan elterjedt törmelékes esemény után — amely a márvány 
„köztes palája" formájában áll előttünk — a sekélytengeri karbonátszedi-
mentáció felújult ( = Felső Rakacai Márvány) a magasabb helyzetben ma
radt blokkokon, és foltzátonyok épültek a f első vizei—szerpuho vi—alsóbaskír 
során, melyek medence-irányban sötét, mikrites mészkövekkel fogazódtak 
össze. Ugyanakkor a lesüllyedt blokkokon agyagos-homokos, flisoid típusú 
üledékképződés folyt, homokos zagyáramokkal, mészkő-törmelékfolyásokkal, 
karbonát-zagyáramokkal, lecsúszott mészkőtömegekkel. Az olisztosztrómák és 
az allodapikus mészkövek klasztjai, valamint az olisztotrimmák túlnyomó 
részt az egyidejű foltzátonyokról és az azokat körülvevő mikrites mészkövek
ből származnak, de a Conodonták szerint középsődevon—alsókarbon elemek 
szintén hozzákeveredtek (a középsőkarbon, metamorfózis előtti állapotban 
mikrites mészkövekhez hasonló litológiájú, kékesszürke mészkövek formá
jában). 

A felsővizéiben a korábbi karbonát-platform széttöredezése, differenciált 
süllyedése és a flisoid üledékképződés megindulása a szudétai tektonofázis 
itteni gyenge megnyilvánulását jelentik. A baskír alsó része után a karbonát-
szedimentáció az addig magasabb helyzetben levő blokkokon is megszűnt, a 
további üledékképződést monoton sötétszürke agyagpala-összlet képviseli, rit
kán homokkő-turbiditek vékony betelepüléseivel. 
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9. ábra. Kinagyított részlet a 8. ábráról. A mészkő-olisztoiitok egy részét bekeretezéssei kiemeltük 
Fig. 9. Area enlarged from Fig. 8. Some of the limestone olistohlithes framed on the preceding figure are shown here 

enlarged 

8. ábra. Típusos olisztosztrőma a Bükk hegység jura palaôsszletéhen a Szarvaskő—Monosbél közti műút mentén, 
a tardosi kőbányától Е-га kb. 0,5 km-re 

Fig. 8. Typical olisthostrome in the Jurassicschist sequence of the Bükk Mountains by the highway between Szarvaskő 
and Mónosbél, at about 0,5 km from the quarry of Tardos 



1 1 0 Földtani Közlöny 117. kötet, 2. füzet 

3. Bükk hegység 

A DNy-bükki egység jura agyagpala-összlete tartalmazza a legtípusosabb 
olisztosztrómákat és legnagyobb olisztotrimmákat Észak-Magyarországon. Az 
olisztosztrómák vastagsága néhány métertől (esetleg dm-től) legalább néhány 
tíz méterig terjed, de nincs kizárva, hogy akár százméteres nagyságrendű is 
lehet. Mátrixuk mindig sötétszürke agyagpala. Az ökölnagyságtól a fejnagy
ságig terjedő olisztolitokat medencefáciesű, uralkodóan szürke színű mészkö
vek alkotják. Koruk akár triász (amelyet Conodonták is alátámasztanak), 
akár idősebb jura is lehet. Egy részük finom, gradált laminációt mutat, amely 
kétszeres reszedimentációról tanúskodik: először allodapikus mészkövekként, 
majd olisztolitokként az olisztosztrómában. Néha az is megállapítható, hogy 
a második reszedimentáció még félig konszolidált állapotban történt, mivel 
egyes blokkok plasztikus (hajlításos) deformációt mutatnak. A legszebb olisz-
tosztróma-feltárásák a Szarvaskő—Mónosbél közötti műút és vasút mentén, 
a tardosi kőbányától É-ra láthatók. Kelet felé a palák metamorf foka növek
szik, itt a mészkő-olisztolitok is metamorf alakváltozást szenvedtek és len-
cseszerűen ellapultak a klivázs síkjában. (Ez utóbbi legszebben az Oldal-völgy 
feltárásaiban látható, amelyek bemutatásáért és számos bükki probléma meg
vitatásáért a szerző e helyütt is köszönetét fejezi ki PELIKÁN Pálnak.) 

Az olisztotrimmák nagysága néhány dm-től a km-es nagyságrendig terjed
het (szerző véleménye szerint becsúszott tömegeket képviselnek a palaterü
leten fellépő nagykiterjedésű mészkőrögök is). Anyaguk főleg triász zátony -
és zátonylaguna-fáciesű mészkő, szürke, mikrites mészkő, vékonyrétegezett, 
lilás, medencefáciesű mészkő („répáshutai" típus) és jura (lásd in BÉRCZINÉ 
MAKK A.—PELIKÁN P. 1 9 8 4 ) ooidos mészkő. Néha azonban más, ismeretlen 
korú kőzetek is előfordulnak — pl. a 1 0 — 1 1 . ábrán látható 2 — 3 m 3-es kvarc
konglomerátum olisztotrimma a szarvaskő — mónosbéli műút mentén. A nagy
méretű mészkőrögök mintájára olisztotrimmának tartjuk a vaskapui növény-
maradványos, szenes agyag betelepüléses homokkövet is. 

Mészkő-olisztotrimmák a vörös radiolaritokban is előfordulnak. A legszebb 
példa a bánya-hegyi alapszelvényben látható, amely a gravitációs üledékmoz
gások több típusát is feltárja ( 1 2 — 1 4 . ábra): 

A szelvény (részletes leírását lásd in PELIKÁN P. 1 9 8 5 ) jobb oldalán 5 — 1 5 
cm vastag allodapikus mészkő betelepülések láthatók barnászöld radiolarit-
ban, szinszediment gyűrődésekkel. Ezután vörös, jól rétegzett radiolarit kö
vetkezik, amely olisztotrimmaként fehér triász zátonymészkő, legfelsőtriász — 
?alsóliász, lilásvörös allodapikus mészkő (ez a leggyakoribb) és mészkőbreccsa 
tömbjeit tartalmazza (a 2 . és a 3 . típus kétszer is reszedimentálódott !). Át
mérőjük 1 m alatt van, de nem kevesebb, mint 1 0 — 2 0 cm. A szelvény eddigi 
része — az allodapikus mészkövek gradációja alapján — átbuktatott. A szel
vény bal oldala lilásvörös, allodapikus krinoideás mészkő rétegsort tár fel, 
amely tektonikusán érintkezik a radiolarittal. Ebben fehér triász zátony
mészkő kisebb ( 1 0 — 3 0 cm-es) — valamint a feltárás legszélén egy kb. 1 m-es 
is — tömbjei láthatók olisztotrimmaként. Magán a Bányahegyen, az útmenti 
feltárás felett a fehét zátonymészkő néhány tíz—néhány száz méteres nagy
ságú sziklái állanak ki környezetükből, amelyet vörös radiolarit és lilásvörös 
krinoideás mészkő törmeléke borít. Valószínűleg ezek is a mélytengeri kör
nyezetbe becsúszott nagyobb olisztotrimmákat képviselnek. 



Kovács: Észak-magyarországi olisztoszlrómák 111 

10. ábra. Kvarckonglomerátum-olisztotrimma a bükki jura palában, ugyanott , mint a 8. és 9. ábra 
Fig. 10. Quartz-conglomerate olisthotrimma in the Jurassic schist of Bükk. Area enlarged similarly to the case of 

Fias 8 and 9 

11. ábra. Részlet a 10. ábráról: konglomerátum olisztrotrimma kiékelödése és az alatta, ill. felette lévő agyagpala 
Fig. 11. Detail from Fig. 10: a conglomerate olisthotrimma pinching out and the shale under-and overlying it 

2* 
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72. ohm.A banyahegyjalapszelveny a Bukk hegységben (PELIKÁN P . 1 9 8 5 . nyomán). J e l m a g y a r á z a t : 1 . Barnászöld radiolarit, allodapikus 
mészkő betelepülésekkel, 2 . Vörös radiolant, meszko olisztotnmmákkal, 3 . Lilásvörös, allodapikus, krinoideás mészkő, 4 . Fehér zátonymészkő 5 TaLii 
Jng. 12. Key section of Bányahegy in the Bükk Mountains (courtesy of P. PELIKÁN 1 9 8 5 ) . E x p l a n a t i o n : 1. Brownish-»reen radiolar'ite with 
allodapic limestone intercalations, 2 . Red radiolarite with limestone olisthotrimmes, 3 . Purple-red, allodapic, crinoidal limestone"! 4 . White reefal lime

stone, 5 . Soil 
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13. ábra. Mészkő-olisztotrimmák vörös radiolaritban a bányahegyi alap szelvényben 
Fig. 13. Limestone olisthotrimmes in red radiolarite in the key section of Bányahegy 

14. ábra. Zátonybreccsa-olisztotrimma (a kalapács feje alatt balra) vörös radiolaritban a bányahegyi alapszelvényber. 
A tömb anyaga kétszer is áthalmozódott 

Fig. 14. Heefal breccia-olisthotrimma (left, above the hammer) in red radiolarite in the key section of Bányahegy. 
The material of the block was redeposited even twice 
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A radiolarit fekete és zöld változatai helyenként intraformáeiós breccsákal 
tartalmaznak. Ezekben mind a grain supported szövetet alkotó, néhány cm-es 
szögletes kiasztok, mind a mátrix ugyanolyan színűek, a bezáró kőzettel meg 
egyeznek. 

4. Rudabányai-hegység 

Az aggteleki- és a rudabányai-hegységi triász medencefáciesekben igen gya
koriak a különböző, túlnyomó részt azonban intraformáeiós reszedimentációs 
jelenségek (intraformáeiós konglomerátumok és breccsák, allodapikus mész
kövek). Különösen jellemzők a szőlősardói lejtőiáciesü kifejlődési területre 
(lásd in BALOGH K.—KOVÁCS S. 1 9 8 1 ) . Ezekkel részletesen most nem fog
lalkozunk. 

Jellegzetes extraformációs, valódi olisztosztromatikus képződmények váltak 
ismertté azonban a telekesoldali jura sötét paláiban — a legkorábban itt a fel
sorolt példák közül (BALOGH K.—KOVÁCS S. 1 9 7 7 ) . A Szalonna—Perkupa 
közti műút mentén ezek 1 0 — 2 0 cm-től 5 m-ig terjedő vastagságú „konglome
rátum" betelepülésekként jelentkeznek a monoton, sötét palaösszletben, amely 
helyenként mélytengeri környezetre jellemző Chondrites nyomfossziliákat tartal
maz. Szürke, mikrites mészkő (mikrofácies: radioláriás—filamentumos biomikrit; 
mudstone—wackestone) és zöldesfehér—zöld riolit klasztokból épülnek fel, me
lyeket gyakran vékony, kloritos agyagfilm borít. Mindkét fajta klaszt meg
lehetősen szabálytalan körvonalú és általában néhány cm-es nagyságú. A vas
tagabb padokban ökölnagyságúak is lehetnek, sőt a legvastagabb betelepülés
ben 0 ,5 m átmérőt is elérő riolittömbök is láthatók. Rajtuk kívül 0 ,5 — 2 cm 
átmérőjű, barna, szögletes, megégett pala vagy márga és vörös jáspis (mely 
egészen közönséges kiválás ezekben a riolitokban) kiasztok is előfordulnak. 
A riolitok szabadszemmel is felismerhető, mm-es nagyságú kvarc és szanidin 
fenokristályokat tartalmaznak. (Korábban ezeket a vulkánitokat kvarc-
porfirnak írták le — JUHÁSZ A. 1 9 6 4 — és mi is „mészkő—kvarcporfir olisz-
tosztrómákról" beszéltünk — KOVÁCS S. 1 9 7 9 és 1 9 8 3 , p. 8 4 —, SZABÓ Cs. vé-
konycsiszolati meghatározása szerint azonban „alkáli-földpát riolitról" van szó.) 
A mészkövekből alsóladintól felsőnóriig terjedő korú kevert Oowcxíowta-fauna 
került ki, amely a reszedimentáeió felsőnórinál idősebb korát kizárja. 

Az olisztosztrómák mellett ritkán néhány cm-es vastagságú szürke, alloda
pikus krinoideás mészkő betelepülések is előfordulnak. 

Sajátos típust képviselnek ezek a képződmények, amely megkérdőjelezi az 
„olisztosztróma" elnevezés itteni használatát. A mészkő és riolit klasztoknak 
ugyanis — néhány vékonyabb szint kivételével — nincs különálló mátrixa. 
Közelebbi vizsgálatnál — különösen felületi csiszolaton — azonban kiderül, 
hogy a mészkő kiasztok között vannak határozottabb körvonalúak, kevésbé 
szabálytalan alakúak, és vannak elmosódott körvonalú, nagyon szabályta
lan alakúak, melyek kitöltik az előbbi típus és a riolit kiasztok közötti teret. 
Ebből arra lehet következtetni, hogy a mészkő kiasztok első típusa már többé-
kevésbé konszolidált volt a reszedimentáeió során, míg a második típus még 
lágy mésziszap állapotban volt („plasztiklaszt" FLÜGEL, E. 1 9 7 8 . osztályo
zása szerint).* 

* Mélytengeri körülmények között a karbonát-Utifikáció esetleges, ezért adott szedimentációs térségben a lerakó
dott üledék szelvényében a litifikált és nem littfika.lt szintek váltakozása teljesen közönséges jelenség; vö. SCHOLLE 
et al., 1983. 

http://littfika.lt
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15. ábra. A telekesoldali alapszelvény feltárás (B.udabányai-hegység) vázlatos földtani szelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Mátrix nélküli olísztosztróma, 2. Mátrixszal rendelkező 
(„mud supported") olísztosztróma, 3. Agyagpala 

Шд. 15. Schematical geological profile of the key section exposure of Telekesoldal (Uudabánya Mountains). E x p l a n a t i o n : 1. OHsthostrome without matrix, 2. Olisthostrome 
with matrix („mud supported")) 3. Shale 
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le. ábra. A legvastagabb (~ 5 m) olisztosztróma szint (az álló alak mögött) a telekesoldali alapszelvény feltárásijai 
Fig. 16. The thickest (~ 5 m) olisthostrome horizon (behind the standing person) in the exposure of Telekesolda 

key section 

A reszedimentáció folyamata a következőképpen magyarázható. Az alkál: 
riolit kitörések, ill. a velük együttjáró földrengések a litifikált és még n e i x 
litifikált rétegekből álló középső—felsőtriász szürke, pelágikus mészkő-mész
iszap összlet egyensúlyi állapotának megbomlását, valamint a szétesett kar
bonátanyagból és a kitörésből származó vulkáni anyagból álló lavináknak аг 
anoxikus, agyagos üledékképződéssel jellemzett medencébe való lezúdulásál 
idézték elő. A forrásterületen (áramlások által söpört seamount?) nem folyt 
ilyen szedimentáció, mivel agyag — amely mátrixul szolgálhatott volna — 
nem került bele a lavinákba (kivéve a ritkán fellépő, szögletes, megégett agyag-
pala-klasztokat). Ugyanakkor a mélyebb medencerészeket nem érintették a 
vulkáni kitörések, mivel a normális üledéket képvfeelő sötét palák semmiféle 
eruptív anyagot nem tartalmaznak. A kitörések elsősorban durva törmelék
szórásban nyilvánultak meg (lapillik, bombák), hiszen a riolit kiasztok már a 
reszedimentáció előtt megszilárdultak. Emellett szól, hogy környezetükbe! 
semmiféle termális kontaktus nem mutatkozik és szövetük — nagy fenokris-
tályaikkal — megegyezik a Telekes-völgyben feltárt, a sötét palaösszletbe 
nyomult szubvulkáni riolittömegekével. Az itt tárgyalt, különálló mátrix nél
küli reszedimentált szintek — bár kifejezetten extraforraációsak — megfelel
nek a H A D D i N G - f é l e (in HOKDEMAKEE 1 9 7 3 ) „csúszott konglomerátumok
nak" (slide conglomerate, vagyis olisztoszinagma a jelen osztályozásban). Ennek 
ellenére alkalmazható rájuk az olisztosztróma elnevezés, annak egy különle
ges változataként értelmezhetők, mivel HOEDEMAKER 1 9 7 3 , p. 6 1 szerint „ha 
kimutatható, hogy a kalcilutitok breccsásodása és lecsúszása a (teljes) litifi-



17. ábra. jMtoM-rioUt oiisztosztróma felületi csiszolat! képe a telekesoldali feltárásbóL П я М . h o g y D t a M . Ш о п mátrix, a sötétebb mészkö-klasztok 
• hó»Tcrmpntp4pn kitöltik a télies teret. A világosabb foltok alkáli rmntklasztok 

m П Щ Ш section of a U m ^ t o n ^ ^ Ä t h o s t a o m t Ä h e exposure 3Telekesoldal. Note the absence of a separate matrrx - the darker limestone 
clasts are filling whole space completely, leaving no gap m between 
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káció előtt történt, a keletkező üledék olisztosztómának nevezhető". Az újra 
ülepedés mechanizmusa nagy sűrűségű törmelékfolyás (debris flow) volt. 
amelyben a még litifikálatlan mésziszap-klasztok mátrixul is szolgáltak. 

A Szendrői-hegységi karbon olisztosztrómák modellje — a mészkő és az 
agyagpala egyidejű, heteropikus fáciesként való lerakódása — nem alkalmaz
ható itt, még akkor sem, ha a jura biosztratigráfiai adatok (KOZUE, megjele
nés alatt) nem a gravitációs üledékfolyásokat tartalmazó rétegtani szintből 
származnak. Ez ellentmondásban lenne azzal a ténnyel, hogy a rudabányai 
monoton sötét palaösszlet nem egy turbidites, flisoid fáciest képvisel, hanem 
nyugodt, stagnáló környezetben rakódott le, ahol a mészkő-riolit lavinák meg
állapodtak. Az eltérő kort támasztják alá a telekesvölgyi riolitok radiometri
kus koradatai is (átlagban 154 ± 3 8 millió év, KOVÁCH Á. , levélbeli közlés). 

A Telekes-oldalban, magasabban a műút felett, és a Telekes-tetőn a sötét 
palaösszlet szürke, mikrites mészkő (koruk és típusuk ugyanaz, mint az olisz-
tosztrómáké) és homokkő olisztotrimmákat tartalmaz. Az előbbiek nagyob
bak, háznagyságot is elérnek, míg az utóbbiak kisebbek, átmérőjük 5 — 10 cm 
és 1 — 2 m között van. Együttesen nem fordulnak elő és GRILL j . térképezése 
szerint (szóbeli közlés) különálló rétegtani szintekhez kapcsolódnak. 

18. ábra. Homokkô-olisztotrimma jura agyagpalában a telekesvölgyi alapszelvény feltárásában (Rudabányai-hegység) 
Fig. 18. Sandstone olisthotrimme in Jurassic shale in the key section of Telekesvölgy (Kudabánya Mountains) 



Kovács: Észak-magyarországi olisztosztrómák 119 

Irodalom — References 

BALOGH K.—KOVÁCS S. (1977): Előzetes jelentés a Rudabányai-hegységi triász vizsgálatáról. — Jelentés a KFH ré
szére 1976/77-ben végzett szerződéses munka eredményeiről. 128 p., Szeged 

BALOGH K.—KOVÁCS 8. (1981): A Szölősardó-1. sz. mélyfúrás — MÁFI Évi Jel. 1979. pp. 39—63. Budapest 
BÉKCZINÉ MAKK A.—PELIKÁN P . (1984): Jura képződmények a Bükk hegységből — MÁFI Évi Jel. 1982. pp. 137— 

166. Budapest 
FLÜGEL, E . (1978) : Mikrofazielle TJntersuchungsmethoden von Kalken. 454 p., Springer-Verlag, Berlin—Heidelberg-

New York 
HOEDEMAKER, Ph. J. (1973) : Olisthostromes and other delapsional deposits, and their occurrence in the region Mora-

talla (Prov. of Murcia, Spain) — Scripta Geol. 19. 207 p. Leiden 
JUHÁSZ A. (1964): A Rudabányai-hegység kvarcporfír kőzeteinek összehasonlító vizsgálata — Földt. Közi. XCIV. 

pp. 321 — 326, Budapest 
KOVÁCS S. (1979): Budabányai-hegység. In: Kirándulásvezető az I. magyar—szlovák határmenti geológustalálkozó

hoz. 11 p. Budapest, MÁFI Adattár, T 12883. 
KOVÁCS S. (1981): Alsó-devon Conodonták a nekézsenyi Strázsahegyről — MÁFI Évi Jel. 1979. pp. 65—79. Budapest 
KOVÁCS S. (1983): A magyarországi Conodonta-vizsgálabok eddigi eredményei (a bükki triász kivételével) — Ösl. 

Viták 30. pp. 73—111. Budapest 
KOVÁCS S. (megjelenés alatt, a): Devonian olisthostromaticformation with volcanic matrix and limestone olistho-

liths from Strázsahegy, Uppony Mountains, NE-Hungary — IST. Jb . Geol. Paläont., Mh. 
KOVÁCS S. (megjelenés alatt, b) : Paleozoic formations of the Szendrő and TJppony Mts. (NE Hungary) in the light 

of the conodont-biostraphical investigations — Acta Geol. Hung. 
KOVÁCS S.—PÉRÓ CS. (1983): Report on stratigraphical investigations in the Bükkium (Northern Hungary). In: 

SASSI, F . P. —SZEDERKÉNYI, T. (Eds): IGCP No. 5. Newsletter 5. pp. 58—66. Padova—Budapest 
KOVÁCS S.—VETÔ'NÉ ÁKOS É. (1983): Adatok az Upponyi-hegységi bázisos vulkánitok korához és kőzettanához — 

M Á F I É v i j e i . 1981. pp. 177—199. Budapest 
LONSDALE, P. —BATIZA, R. (1980): Hyaloclastite and lava flows on young seamounts examined with a submersible 

- Geol. Soc. Amer. Bull., Part I . 91, pp. 545-554. Boulder/Col. 
PELIKÁN P . (1985): A Bányahegy-I. alapszelvény zárójelentése — Kézirat, Budapest, MÁFI Adattár. 
SCHOLLE, P . A.—ARTHUR, M. A.—EKDALE, A. A. (1983): Pelagic Environmant.In: SCHOLLE, P . A.—BEBOUT, D . G.— 

MOORE, С. H. (Eds): Carbonate Depositional Environments. AAPG. Memoir 33, pp. 619—691. Tulsa/OM. 

A kézirat beérkezett: 1985. X. 8. 

Olisthostromes and other deposits connected to 
subaqueous mass-gravity transport in the North Hungarian 

Paleo-Mesozoic I I . 

Dr. Sándor Kovács* 

The second part of the paper contains a short description of Devonian, Carboniferous 
and Jurassic olisthostromatic formations recognized until now in North Hungary. The 
English version of this part is in press in a monography of olisthostromes of socialist 
countries edited by Prof. M. SCHWAB (Halle, GDR), in the frame of the Multilateral 
Cooperation of the Academies of Sciences of the Socialist Countries, Problem Commision 
IX, Working Group 3.2. (Olisthostromes in Geotectonic Regimes). 

Manuscript received: 8th October, 1985. 

Олистостромы и прочие отложения, связанные с подводным 
гравитационным транспортом, в палеозое и мезозое Северной 

Венгрии. Часть П. 

д-р Шандор Ковач 

Во второй части статьи дается краткое описание девонских, каменноугольных и юрских 
олистостромовых формаций, выявленных к настоящему времени в Северной Венгрии-
Английский вариант этой части находится в печати, в виде статьи в монографии об олисто. 
стромах социалистических стран под редакцией проф. М. Шваба (Галле, ГДР), в рамках 
Многостороннего сотрудничества академий наук социалистических стран, Проблемная 
комиссия IX, Рабочая группа 3.2. (Олистостромы в геотектонических режимах). 

* Address of the author: Hungarian Geological Survey, H-1443 Budapest XIV. Népstadion út 14. 





Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1987) 117. 121 — 130 

A Keszthelyi-hegység nóri-raeti képződményei
nek réteg tani vizsgálata* 

Budai Tamás—Koloszár László** 
(6 ábrával, 1 táblázattal) 

Bevezetés 

A Magyar Állami Földtani Intézet Középhegységi Osztályának geológusai 
1982 —83-ban végezték el a Keszthelyi-hegység reambuláló felvételét a Ba
laton-felvidék földtani térképezési programja során. Az alábbiakban a fő-
dolomit fedőjét alkotó felsőtriász rétegsorra vonatkozó új rétegtani eredmé
nyeket ismertetjük. A legfelsőtriász, nóri-raeti képződményeket térképezte P E 
REGI Zsolt és KOLOSZÁR László (1982) Rezi környékén, B U D A I Tamás (1983) 
Vállus mellett, CSILLAG Gábor (1983) Cserszegtomaj, valamint T. KOVÁCS 
Terézia (1983) Balatongyöröktől északra (1. ábra). 

A fő dolomit fedőképződményeinek jellemzése 

Á Keszthelyi-hegység legfiatalabb triász képződményei a következő sor
rendben települnek egymásra: pados fődolomit, vékonyréteges fődolomit, le-
mezes-tűzköves dolomit, likacsos-pados dolomit, lemezes dolomit, „kösseni 
rétegek" (I. táblázat, 5. ábra). 

A fùdolomit fedöképződményeinek rétegtani beosztásai 
Stratigraphie subdivisions of the rocks overlying the Hauptdoloniit 

I. táblázat—Table I 

Lóczy L., 1913 Szentes F., 1953 BohiiP.,1979 Budai T.--Koloszár L., 1984 

kösseni rétegek Kössen Formáció 

, , vékonylemezes 
hasadékos" dolomit 

kösöeni rétegek Rezi formáció 

— -

lemezes, m 4 r g 4 dolomit 

„rögös, szirtes" 
dolomit 

„palás, lemezes 
tuzkogumós" dolomit 

, , "dolomi? a d 0 ' Fődolomit 

sejt üreges-pad о 
lemezes-márgás 
váltakozó réteg 

dolomit 

s dolomit 
dolomit 

tűzköves 
I! 
SS. 

fődolomit fődolomit Fődolomit Ft rmáció 

* Elhangzott Veszprémben, a Közép- és Ész'ikdmiántúli Területi Szervezet 1985. február 14,-iki előadóülésén. 
** Magyar Állami I'öldtani Intézet, 1143 Budapest XIV. Népstadion út 14. 
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1. ábra. A triász képződmények felszíni elterjedése a Keszthelyi-hegységben. J e l m a g y a r á z a t : k T 3 — ,,kös-
seni" rétegek, r T 3 — lemezes dolomit, sejtüreges dolomit, f T 3 — fődolomit, V T 3 — karni márga és mészkő, * — 

konodonta lelőhely 
Fig. 1. Surface extension of the Triassic deposits in the Keszthely Mountains. E x p l a n a t i o n : k T 3 — „Kossen" 
Beds, r T 3 — laminated dolomite, cellular dolomite, f T 3 — Hauptdolomit, V T 3 — Carnian marl and limestone, * — 

conodont locality 

A vékonyréteges, bitumenes fődolomit legszebb feltárása a rezi várhegy 
északi oldalán található, melyet SZENTES F. ( 1 9 5 3 ) „kösseni fáciesű" dolo
mitnak jelölt 1 : 2 5 ООО-es földtani térképén. Mi ezt a dolomitot még a fődolo-
mithoz, annak felső részéhez soroljuk (vö. LÓCZY L . , 1 9 1 3 , p. 1 7 5 ) , mivel a 
fedőjében levő lemezes dolomitra jellemző afanitos szövet és a tűzkőbetelepü
lések még nem jelentkeznek. 



Budai —Koloszár: Keszthelyi-hegységi nóri-raeti J 2 3 

2. ábra. Tűzköbetelepülés a lemezes, márgás dolomitban. Vállusi vízmosás. (Vas János felvétele) 
Fig. 2. Chert intercalation in laminated, marly dolomite. Vállus ravine (photo by J . Vas) 

A Vállus melletti vízmosásban a vékonyréteges, mikrokristályos, bitumenes 
fődolomitra lemezes, afanitos, erősen bitumenes dolomit települ. A fődolomit-
tól emellett egyértelműen elkülönítik a közbetelepült tűzkőrétegek is (2 . ábra). 
Erről a lelőhelyről viszonylag gazdag, monospecifikus Conodonta-í&una, került 
elő, melyet KOVÁCS Sándor határozott meg (BTJDAI T .—KOVÁCS S., 1 9 8 6 ) . 

A lemezes, tűzköves dolomitból rétegváltakozással, folyamatosan fejlődik 
ki a likacsos, pados dolomit ( 3 . ábra). A Rezi Rzt-3 számú fúrásban a leme
zes dolomit és a likacsos dolomit váltakozása figyelhető meg (BUDAI T . — 
KOLOSZÁR L . , 1 9 8 4 ) . 

A Rezi Rzt- lszámú fúrásban, valamint a falu déli végén levő Akasztódom
bon a likacsos-pados dolomitot lemezes dolomit váltja fel, melyből folyama
tosan fejlődik ki a „kösseni márgaösszlet" (4 . ábra). A szűkebb értelemben 
vett kösseni rétegek elterjedési területe a Rezi-medencére korlátozódik a 
Keszthelyi-hegységben, ahol az Rz-4 számú ( B O H N P . , 1979) és az Rzt-1 számú 
fúrás agyag, agyagmárga, márga és mészkőből álló rétegsort harántolt (PE
REGI Zs., 1 9 8 3 ) . 

Litosztratigráfia 

A Keszthelyi-hegység felsőtriász képződményeivel LÓCZY L . ( 1 9 1 3 ) , SZEN
TES F. ( 1 9 5 3 ) és BOHN P . ( 1 9 7 9 ) foglalkozott részletesen. Rétegtani beosztá
sukat az I . táblázatban foglaltuk össze, melyből kitűnik, hogy már LÓCZY L . 
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3. ábra. A lemezes és likacsos (erősen porlott) dolomit váltakozó rétegei a csókakői murvabánya déli falán. (Vas J . 
felvétele) 

Fig. 3. Alternating layers of laminated and porous (heavily pulverulent) dolomite in the S wall of the gravel pit of 
Csókakő (photo by J . Vas) 

elkülönítette az összes kőzettani egységet a fődolomit feletti rétegsorban. SZEN
TES F . összevonta a kösseni márgát a fekűjében levő lemezes dolomittal, azon
ban ennél lényegesebb eltéréseket mutat BOHN P . rétegtani értékelése. Sze
rinte a „raeti lemezes dolomit" közvetlenül a fődolomitra települ a rezi Akasz
tódombon (1979, p. 37). Valójában a lemezes dolomit DK felé dőlő rétegei alól 
itt a likacsos-pados dolomit bukkan ki, melyet már LÓCZY L . (1913, p. 181) 
és SZENTES F . (1953 p. 15) is elkülönített a fődolomittól ( I . táblázat). BOHN P . 
az akasztódombi, kösseni kagyló-faunát tartalmazó mészkövet a lemezes dolo
miton belüli kifejlődésnek tartotta, amely a „beágyazó", „lágyabb" dolomit
hoz képest dúsul fel a felszíni törmelékben (1979, p. 38). Ezzel az indoklással 
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4. ábra. A „felső" lemezes dolomit és a kösszeni márga átmenete az Rzt-1. sz. fúrásban. (Radies L . felvétele) 
Fig. 4. Transition between the "upper" laminated dolomite and the Kossen marl in borehole Rzt-1 

és a Rezi környéki raeti képződmények dolomitos litológiájára hivatkozva el
vetette a rájuk korábban használatos „kösseni" elnevezést (p. 3 9 ) — melyet 
eredetileg márgás, mészköves kifejlődésekre vezettek be — és a Rezi Formáció 
elnevezés használatát javasolta ( I . táblázat). A faunás mészkő azonban sem 
felszíni feltárásban, sem fúrásban nem figyelhető meg a lemezes dolomit réte
gei közé települve. A Rezi Rzt-1. fúrás rétegsorából ugyanakkor kitűnik (PE
REGI Zs., 1 9 8 3 ) , hogy a kagyló-lumasellák a márgában és az agyagmárgában 
találhatók, így felszíni törmelékük a könnyen málló márgához (és nem a le
mezes dolomithoz) képest dúsul fel. BOHN P. érvelését az általa leírt Rz-4 
számú fúrás rétegsora sem támasztja alá, melyben agyagmárga-márga-kagyló-
lumasella váltakozásából álló rétegsor települ lemezes dolomit felett (BOHN 
P., 1 9 7 9 . b). 

A Keszthelyi-hegység reambuláló földtani felvételezése során a következő 
kép alakult ki a fődolomit fedőképződményeinek litosztratigráfiai helyzeté
ről (5 . ábra és I . táblázat). A változatos rétegsor kőzettani szempontból két 
nagy egységre, egy dolomitos (alsó) és egy meszes (felső) formációra osztható. 
A két egység külön formációba sorolását elsősorban litológiai különbözősé
gük indokolja, de emellett szól a hazai szakirodalomban kialakult hagyomány 
és az alpi analógia is. A Keszthelybhegység lemezes dolomitja jól párhuzamo
sítható rétegtani helyzete révén az alpi lemezes mészkővel („Plattenkalk"), 
mely ugyancsak átmeneti képződmény a fődolomit és a kösszeni rétegek kö
zött (BUDAI T . — K O V Á C S S. 1 9 8 6 ) . 

Az alsó, dolomitos egységre a Rezi Dolomit Formáció elnevezést javasoljuk, 
mivel rétegsora a Rezi-medence környéki feltárásokból ismerhető meg. Meg-

3 Földtani Közlöny 
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jegyezzük, hogy ennek a névnek tartalmilag semmi köze sincs a BOHN P . 
(1979) által javasolt Rezi Formáció megjelöléshez (vö. I. táblázat). 

A felső, meszes litológiájú egységre a Kösseni Formáció nevet javasoljuk a 
hagyomány és az alpi analógia alapján. 

A rezi Akasztódomb gazdag kagyló-faunájának egyes fajait korábban raeti 
szint jelzőként értékelték a hazai földtani irodalomban (BÖGKH J.—LÓCZY L . 
1 9 1 2 , SZENTES F. 1 9 5 3 , VÉGH S. 1 9 6 4 , BOHN P . 1 9 7 9 ) , feltehetően SUESS E. 
és MOJSISOVICS, v. E. ( 1 8 6 8 , taf. 7 . c.) klasszikus szelvénye alapján. 

A modern alpi irodalomban a kösseni rétegeken belül négy fő fáciest külö
nítenek el: sváb, kárpáti, kösseni és salzburgi (KRYSTYN L . 1 9 8 0 , p. 95 ) . U L -
EICHS M . ( 1 9 7 2 ) a kössem rétegek sztratotípusát vizsgálva kimutatta (p. 6 6 8 , 
Abb. 2 ) , hogy a Keszthelyi-hegységben is előforduló kagyló-fajok — Modiolus 
minutus, Rhaetavicula contorta, Gervilleia inflata, Anatina praecursor stb. — 
mind, egytől egyig a sváb fáciesre korlátozódnak és nóri korúak. 

A Keszthelyi-hegység legfelsőtriász képződményeinek korbesorolásánál mi 
inkább azokat a biosztratigráfiai beosztásokat vettük figyelembe, amelyek a 
kagylóknál kevésbé fáciesérzékeny ősmaradványokon (Conodonta, Sporomor-
pha, „preplankton" Foraminifera) alapulnak. 

A vállusi vízmosásból előkerült, viszonylag gazdag Conodonta-fauna kizá
rólag a Metapolygnathus slovahensis egyedeiből áll. A Conodonták alapján az 
„alsó" lemezes dolomit a középsőnóri felső, vagy a felsőnóri alsó részébe tar
tozik (BUDAI T. — KOVÁCS S., 1 9 8 6 ) . 

A felsőtriász rétegsorban efölött már csak a kösseni márgából kerültek elő 
rétegtani értékű ősmaradványok. Az Rzt-1 fúrás előzetes őslénytani vizsgá
lata arra mutat, hogy újra kell értékelni a kösseni márgaösszlet kronosztratig-
ráfiai helyzetét (vö. HAAS J . et al., 1 9 8 4 , pp. 2 4 — 2 5 ) . A fúrásban talált Fora-
miniferákat ORAVECZNÉ SCHEPEER A. határozta meg, a sztratigráfiai értékű 
fajok vertikális elterjedését a 6. ábrán tüntettük fel. Ebből kitűnik, hogy — a 
Foraminiferák alapján — a nóri/raeti határ a kösseni márgaösszleten belül 
vonható meg, a rétegsor alsó (kb. 5 0 m vastag) szakasza még a nóri emeletbe 
tartozik. Ezt erősíti meg G ó c z Á N F. vizsgálata, amely szerint a nórira utaló 
Sporomorpha-együttest a kösseni márgán belül váltják fel a raeti asszociá
ciók. A 6. ábrából ugyanakkor az is kiderül, hogy a Rezi környéki (sváb 
fáciesre jellemző) kagylófauna a kösseni rétegsor alsó, nóri korú szakaszára 
korlátozódik az Ammonites-zónákkal korrelációba hozott parasztratigráfiai be
osztások alapján. 

A Keszthelyi-hegység legfelsőtriász képződményeinek rétegtani vizsgálata 
a következő eredményeket hozta. A litosztratigráfia terén alapvetően új be
sorolás nem született, lényegében LÓCZY L . (1913) felosztását fogadtuk el a 
rétegtani egységek új nevezéktana szerint (I. táblázat). 

Eltérő azonban a korábbi, általánosan elterjedt nézettől a kösseni összlet 
kronosztratigráfiai értékelése: véleményünk szerint a rétegsor nem teljes egé
szében raeti korú, alsó része még a nóriba tartozik a mikropaleontológiai 
vizsgálatok alapján (6. ábra). 

Biosztratigráfia, kronosztratigráfia 

Összefoglalás 
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5. ábra. A Keszthelyi-hegység legfelső triász képződményeinek rétegtani táblázata. J e l m a g y a r á z a t : 1. Tűzkő. 
2. Lumasellás mészkő, 3. Márga, mészmárga, agyagmárga, 4. Sejtüreges, pados dolomit, 5. Lemezes, márgás dolomit, 

6. Vékonyréteges dolomit, 7. Vastagpados dolomit 
Fig. 5. Stratigraphy of the uppermost Triassic of the Keszthely Mountains. E x p l a n a t i o n : 1. Chert, 2. Luma-
chelle-bearing limestone, 3. Marl, calcareous marl, argillaceous marl, 4. Bedded cellular dolomite, 5. Laminated marly 

dolomite, 6. Thin-bedded dolomite, 7. Thick-bedded dolomite 

3 : 
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6". ábra. A Kösseni Formáció kronosztratigráfiai helyzete az Rzt-1. sz. fúrás ősmaradványai alapján (DETRE CS. 1 9 8 
OKAVECZNÉ SCHEFFER A. 1984 és GÓOZÁN if. 1985 adatai szerint). J e l m a g y a r á z a t : 1. Agyag, 2 . Agyagmárg. 

3 . Márga, 4 . Aleurolit, 5. Mikroréteges dolomit, G. Intraklasztos, likacsos dolomit, 7 . Lumasella 
Fig. 6. Chronostratigraphic position of the Kossen Formation as suggested by fossils from borehole Hzt-1 (courtes 
of Cs. DETRE 1 9 8 4 , A. ORAVECZ-SCHEFFER 1 9 8 4 and F. GÓOZÁN 1 9 8 5 ) . E x p l a n a t i o n : 1. Clay, 2 . Argillaceoi 

marl, 3 . Marl. 4. Siltstone, 5 . Microlaminated dolomite, 6 . Intraclastic, porous dolomite, 7 . Lumachelle 
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Stratigraphie investigation of the Norian-Rhaetian 
formations in the Keszthely Mountains 

T. Budai*—L. Koloszár* 

Under the Balaton Highland Geological Mapping Project, the reambulation survey 
of the Keszthely Mountains was carried out in 1982—83 by the staff of the Central 
Mountains Department of the Hungarian Geological Institute. 

The latest Triassic formations of the Keszthely Mountains form the following upward 
succession: the bedded Hauptdolomit at the very base is followed with a reduction in 
thickness of strata by a thin-bedded dolomite which grades then, with an increasingly 
marly character, to laminated, cherty dolomite (Fig. 2). This rock is overlain by bedded, 
porous dolomite in which thin laminated dolomite intercalations recur several times 
(Fig. 3). With the disappearance of the bedded dolomite, it is again the laminated, marly 
dolomite that becomes predominant. This sequence of doiomitic lithology is overlain 
with no break in sedimentation by the „Kossen Marl" consisting of alternating argill
aceous marls—marls — calcareous marls—limestones (Fig. 4). 

During the geological reambulation survey of the Keszthely Mountains the following 
idea concerning the lithostratigraphic position of the rocks overlying the Hauptdolomit 
was formulated (Fig. 5, Table I). The rather diversified rock sequence can be divided 
lithologically into two major units: a doiomitic lower formation and a calcareous upper 
one (Rezi Dolomite and Kossen Formation). 

In dating the uppermost Triassic formations of the Keszthely Mountains, the authors 
have preferred to take into consideration the biostratigraphic scales based on micro-
fossils (Oonodonta, Sporomorpha, „preplanktonic" Foraminifera) which are less sensitive 
to cha,nges in facies that it is the case with the bivalves. 

From the microlaminated dolomite in a ravine near Vállus, a comparatively rich, 
monospecific Conodonta fauna was recovered which consists exclusively of Metapolygna-
ius slovakensis KOZTJR specimens. On the basis of the conodonts, the laminated dolomite 
belongs to the upper part of the Middle Norian or the lower part of the upper Norian 
(T. B U D A I — S . KOVÁCS 1986). Above this horizon it was not lower than the Kossen Marl 

* Hungarian Geological Institute, H-1143 Budapest XIV. Népstadion út 14. 
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that fossils of stratigraphie value have been recovered from the Upper Triassic sequence. 
The Foraminifera found in borehole Rzt-1 were determined by A. ORAVECZ-SCHEÏFEK. 
The vertical range of the species of stratigraphie value has been shown in Fig. 6. As 
evident from the tabulation, the F oraminifera-based Norian/Rhaetian boundary can be 
drawn within the Kossen Marl sequence, the lower (about 5 0 m) interval of the rock 
sequence still belongs to the Norian stage. This is confirmed by F . GÓCZÁN'S results 
suggesting that the apparently Norian assemblage characterized by the predominance 
of Corollina meyeriana „variant B " (BBTJGMAN, 1983) is replaced higher up the profile 
by Olassopollis-dommated assemblages of the Rhaetian stage, similarly to the lower 
part of the Kossen Marl. 

At the same time, it is also obvious from Fig. 6, that the bivalve fauna (characteristic 
of the Swabian facies) of the Rezi area is restricted to the lower, Norian interval of the 
Kossen sequence, as suggested by the parastratigraphic scales correlated with the am
monite zones. 

Manuscript received: 16th January, 1986. 

Стратиграфическое исследование норийско-рэтских отложений 
Кестхейских гор 

Т . Будаи, Л. Колосар 

Геологами Отдела Задунайского среднегорья Венгерского Геологического института 
в ходе программы геологической съемки Балатонского нагорья выполнены контрольно-
увязочные работы и в Кестхейских горах. 

Отложения самых верхов триаса залегают в Кестхейских горах в следующей страти
графической последовательности: толстослоистый «главный» доломит, тонкослоистые 
доломиты, далее, с усилением мергелистости, тонкоплитчатые доломиты с кремнями (рис. 
2). В их кровле залегают толстослоичтые кавернозные доломиты, среди которых в виде 
прослоев часто появляются плитчатые доломиты (рис. 3). Выше преобладающими снова 
становятся плитчатые доломиты. Весь этот преимущественно доломитовый разрез согласно 
перекрывается «кёссенским мегелем», представленным чередованием глинистых мергелей, 
мергелей, известковых мергелей и известняков (рис. 4). 

В Кестхейский горах серия отложений, перекрывающая «главный доломит», может быть 
расчленена на два литостратиграфических подразделения, из которых нижнее (свита 
доломитов Рези) представлено в основном доломитами, а верхнее (кёссенская свита) — 
известковыми породами (рис. 5, табл. 1 ) . 

При определении возраста верхнетриасовых отложений Кестхейских гор за основу нами 
приняты биостратиграфические схемы на базе окаменелостей, менее, чем моллюски, чув
ствительных к изменению фациальных обстановок (конодонты, спороморфы, пропланк-
тоновые фораминиферы). Довольно богатая фауна конодонт, обнаруженная в валлушском 
овраге, состоит исключительно из особей вида Metapolygnathus slovakensis. На основе 
конодонт «нижние» плитчатые доломиты могут быть отнесены к верхней части средненорий-
ского или к нижней части верхненорийского подъяруса (BUDAI—KOVÁCS, 1986) . 

Выше этого уровня в верхнетриасовом разрезе окаменелости стратиграфического значе
ния найдены лишь в кёссенской мергели. Предварительные палеонтологические исследо
вания по скважине Rzt-I свидетельствуют о том, что назрела необходимость в переоценке 
хроностратиграфического положения свиты мергелей (ср. H A A S et al., 1984 , стр. 2 4 — 2 5 ) . 
Фораминиферы, обнаруженные в материале скважины, были определены Оравец—Шеффер; 
вертикальное распространение видов стратиграфического значения приводится на рис. 6. 
По ней выясняется, что граница норийского и рэтского ярусов, по фораминиферам, может 
быть проведена внутри кёссенской свиты мергелей, так что нижняя часть свиты (примерно 
5 0 м) следует относить еще к норийскому ярусу. К тому же заключению можно придти и на 
основании данных Гоцана по спороморфам, согласно которым комплекс спороморф норий
ского типа сменяется рэтским внутри кёссенских мергелей. По рис. 6. выясняется также 
и то обстоятельство, что фауна моллюсков окрестностей села Рези и характерная для 
швабских фаций приурочена только к нижней, норийскох части кёссенского разреза, учи
тывая парастратиграфические схемы расчленений, скоррелированные с аммонитовыми 
зонами. 
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Turmalinszemcsék geokémiai vizsgálata 
(Kőszegi-hegység)* 

Demény Attila** 

(3 ábrával, 1 táblázattal, 2 táblával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : A Kőszegi-hegység parametamorfitjai (kvarcfillit, kloritfillit, 
mészfillit) a Pennini egységbe tartoznak. Ezen kőzetek néhány helyen nagy mennyi
ségű turmalint tartalmaznak, mely kristályok az optikai vizsgálatok során zónásságot 
mutattak. A turmalinszemcsék mikroszonda-mérési eredményeit H E N R Y és GUIDOTTI 
(1985) módszerével értékeltük és meghatároztuk a vizsgált szemcsék magjának és sze
gélyének megfelelő kőzettípusokat. A szegély összetétele a befogadó kőzetet tükrözi, 
míg a magok összetétele változó volt, ami különböző kőzetekből való származásra utal. 
A bemutatott mag-szegély trend jelzi, hogy a mag ultramafikus kőzetben keletkezett, 
feltéve, hogy az üledékbe kerülés után az összetétel az alpi metamorfózis során változá
son esett át. 

Bevezetés 

A Kőszegi-hegység első hazai feldolgozása JTJGOVICS L . ( 1 9 1 7 ) , majd B A N 
DÁT H . ( 1 9 2 8 , 1 9 3 2 ) nevéhez fűződik. A terület részletes térképezését SZEBÉ-
NYI L . et al. ( 1 9 4 8 ) végezte. Később VARRÓK K. ( 1 9 6 3 ) kőzettani-geokémiai 
tárgyú munkája, valamint NAGY E . ( 1 9 7 2 ) földtani-geokémiai vizsgálatai új 
fejezetet nyitottak a hegység kutatásában. A közelmúltban KISHÁZI P . és 
IVANCSICS J . ( 1 9 7 6 , 1 9 8 4 ) adta a terület petrológiájának részletes leírását. A 
metamorfózis körülményeit LELKES-FELVÁRI Gy. ( 1 9 8 2 ) , valamint F E L VÁRI 
Gy.—VICZIÁN I. ( 1 9 7 3 ) taglalta. 

A Kőszeg-rohonci-sorozat ausztriai részével foglalkozó kutatók közül W. J. 
SCHMIDT ( 1 9 5 6 ) elsőként tételezte fel a sorozat Penninikumba tartozását, így 
mezozóos korát. Később H . B . SCHÖNLATJB ( 1 9 7 3 ) pontosította ezt a kormeg
határozást, mészfillitből kinyert középsőkréta korú szivacstűk segítségével. A 
Penninikum tektonikai eseményeinek és metamorf folyamatainak kapcsola
tát M. F R E Y et al. ( 1 9 7 4 ) , valamint F . KOLLER—A. PAHR ( 1 9 8 0 ) tárgyalta. 

* Elhangzott az Ifjúsági Bizottság els6 előadói ankétján, 1986. ápr. 23-án. 
*» ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék 1088. Budapest VIII. Múzeum krt. 4/A. 
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Földtani felépítés, mintavételi szempontok 

A Kőszeg-rohonci-sorozat üledékes (főként pelites) és magmás eredetű meta-
morfitok alkotják. Ez utóbbiak többek között KUBOVICS I . ( 1 9 8 2 ) részletes 
vizsgálata alapján uralkodóan diabázból, diabáztufából, gabbróból és ultra 
bázitból állnak. Az üledékes sorozat pszefites—pszammitos eredetű kőzetté 
indul, majd felfelé egyre pelitesebbé válik, végül a karbonáttartalom növeke
désével mészfillit-mészpala alakul ki (KUBOVICS I . KOTSIS T . 1 9 8 3 ) . 

A képződményeket az alpi metamorfózis során zöldpala-fáciesű metamor
fózis érte (KISHÁZI P.—IVANCSICS J . , 1 9 7 6 , 1 9 8 4 ) , melyet LELKES-FELVÁR) 
Gy. ( 1 9 8 2 ) mezoalpi eseményként határozott meg. Vizsgálatai szerint a magma
titokban helyenként kimutathatók az eoalpi, glaukofán-fáciesű metamorfózis 
nyomai is. 

Tektonikailag a Kőszegi-hegység két nagyobb — alsó és felső — pikkelyre 
osztható fel (KUBOVICS—KOTSIS, 1 9 8 3 ) . 

Az e munkában vizsgált útszakasz (1 . ábra) szelvénye a felső pikkelybe 
tartozik. Mivel a dőlés monoklinálisan DNy-i, ezért az ábrázolt szakaszon 
ÉK—DNy irányban haladva a korábban említett rétegsor metamorf it j ait 
láthatjuk, tehát kvarcfillitet, majd klorit-muszkovitfillitet, mely felfelé egyre 
grafitosabbá válik. Ezt követi a mészfillit, mészpala és kristályos mészkő be
településekkel. 

A dolgozat a kvarcfillitben található viszonylag nagy mennyiségű (2 tf%) 
és méretű ( 0 , 1 mm felett) turmalinszemcsék vizsgálatával foglalkozik, amely-
lyel a terület földtani felépítéséhez nyújt újabb adatokat. 

1. ábra. A Kőszegi-hegység térképvázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1. Országhatár, 2. Település, 3. A vizsgált út
szakasz, 4. Utak 

Fig.l. Sketch map of Kőszeg Mts. L e g e n d : 1. boundary, 2. Settlement, 3. Investigated part of road, 4. Roads 
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Mikroszkópi vizsgálatok 

Vékonycsiszolatos vizsgálatokkal pleokroizmus alapján két turmalin típus 
különíthető el. Felismerhető egy barnássárga és egy kékeszöld pleokroizmus-
sal jellemzett csoport. 

Emellett általában a nagyobb szemcsékben jól látható színzónásság is meg
figyelhető. Egyaránt találunk barnássárga belsejű és kékeszöld szegélyű szem
cséket, valamint ennek fordítottját is. E fordított zónásság az apró ( 0 , 0 1 mm)-
idiomorf szemcsék esetében fordul elő és jóval gyengébb kifejlődésű, mint a 
nagyobb, xenomorf szemcsék esetében. 

Vizsgálataink során megállapítható volt, hogy a kékeszöld pleokroizmusú 
szemcsék vagy szemcserészek rendszerint zárványosabbak, mint a barnássár
gák. A zárványok elrendeződése a turmalinszemcsékben irányított ( I . tábla, 
1.), de nem párhuzamos a kőzet palásságával. 

Lényeges tulajdonságnak tekintjük a turmalinszemcsék alakjában mutat
kozó különbségeket. A nagyobb szemcsék ( 0 , 1 mm) általában xenomorfok, 
míg a kisebbek ( 0 , 0 1 mm) idio-hipidiomorfok. Ez az alaki változatosság a pleo-
kroizmustól független. A fent említett, szín alapján elkülönített két csoport 
előfordul xenomorf és idiomorf alakban is és vice versa. A nagy, xenomorf 
szemcséken sokszor megfigyelhető a KISHÁZI P.—IVANCSICS J . ( 1 9 7 6 , 1 9 8 4 ) is 
említett rezorpció. Egyes, ilyen erősen rezorbeált alakokra kisméretű, idiomorf 
kristályok nőttek rá ( I . tábla, 2.). Ahol e továbbnövekedés hiányzott, ott a 
xenomorf alakok nagy része éles, csipkés körvonallal jellemezhető, tehát a 
törmelékes eredet nyilvánvaló. 

A mennyiségi vizsgálatok során megállapítható, hogy a xenomorf és idio
morf szemcsék körülbelül azonos arányban szerepelnek, így a fiatalabb, ki
sebb, idiomorf alakok az idősebb, rezorbeált, xenomorf metszetek anyagából 
származnak. 

A xenomorf szemcsék általában a palássággal szöget bezáróan helyezkednek 
el, tehát pretektonikusak. Ezzel szemben az idiomorfok a palássággal pár
huzamosak, tehát szintektonikusak (A. SPRY, 1 9 6 9 ) . 

A fentiekből a következők szűrhetők le: 
1. A turmalin az üledékképződés során lepusztult kőzetekből származik, 
2. A metamorf folyamatok során a szemcsék egy része feloldódott, majd az 

oldódás sorrendjében — fordított zónássággal — újrakristályosodott. 

Elektron-mikroszondás elemzések 

A turmalinszemcsék elektron-mikroszondás vizsgálata JXA-50 A típusú ké
szülékkel történt. A gyorsítófeszültség 20 kV, az abszorbeált elektronáram 
З х Ю ~ 8 A, az elektronnyaláb átmérője 1 /j,m volt. Felhasznált standardok: 
biotit, barkevikit, albit. 

Mikroszondás elemzésre két, részlegesen eltérő ásványos összetételű kőzet
minta egy-egy szemcséjét választottuk ki, melyek barnássárga pleokroizmusú 
maggal és kékeszöld szegéllyel jellemezhetők. A választást az indokolja, hogy 
az említett fordított zónásságú szemcsék szegélyzónájának gyenge kifejlődése 
az érdemi mérést lehetetlenné teszi. A minták kőzetanyaga kvarcfillit (ural-
kodóan kvarc, kevesebb muszkovit, klorit), az említett eltérések a járulékos 
elegyrészek (cirkon, titanit, rutil, limonit) mennyiségében nyilvánulnak meg. 



134 Földtani Közlöny 117. kötet, 2. füzet 

Az elektron-mikroszondás vizsgálatok során az egyes elemekre kapott kon
centrációértékek, kationszámok és minál-arányok az I. táblázatban láthatók. 

Turmalinszemcsék elektron-mikroszondás elemzési adatai 
Electron microprobe analyses of tourmaline grains 

/. táblázat—Table I. 

V6 sz. minta 
sample 

V52 sz minta 
iple 

mag szegély 
margin 

mag szegély 
margin 

10,99 10,55 10,76 10,54 
SiO, 37,4 37,3 87,5 37,6 
A1,0, 32,9 

0,53 
30,9 33,3 30,2 

TiOj 
32,9 
0,53 0,25 0,60 0,38 

Cr.O, nd nd nd nd 
PeO, 3,20 10,0 6,00 9,90 
MnO nd nd nd nd 
MgO 10,1 5,40 6,31 6,57 
CaO 1,02 nd 0,31 nd 
Na,0 2,40 2,80 2,24 2,94 
K 2 0 nd nd nd nd 

összeg 98,54 97,20 97,02 97,13 

FeO( = totál vas, mint FeO (total iron, as PeO) 
B 2 0* = szerkezeti képletből számolva (Calculated by structural 

formula) 
nd ~ nem detektált elem (non detected) 

Kationszámok 29 oxigénre számolva 
Kation numbers on the basis of 29 oxigens 

I/b. táblázat—Table Ijb. 

V6 sz. mülta V52 sz minta 
sample iple 

mag szegély mag szegély 
core margin core margin 

В 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 
Si 5,9144 6,1440 6,0560 6,1989 

5,8697 Al 6,1341 6,0000 6,3396 
6,1989 
5,8697 

Ti 0,0627 0,0307 0,0728 0,0470 
1,3652 Fe 0,4229 1,3777 0,8103 
0,0470 
1,3652 

Mg 2,3806 1,3263 1,6187 1,3681 
Ca 0,1720 0,0533 
Ka 0,7355 0,4474 0,3508 0,4696 

18,8222 18,3251 18,2010 18,3185 

Mínál-arányok — End-member proportions 
Ilû.tâUâzat-Tabte Ile. 

Sori 15,30 54,95«' 36,68 49,98* 

Drávit 62,30 45,05* 56,08 60,02* 

TJvit 18,90 7,24 -
Elbáit 3,50 - -

* Alkáli-hiányos sörlre, illetve drávitra (HENKY—GUIDOTTÏ 1985). (Alkali-defect schorl and dravite) 
Az elemzéseket dr. G-. SÓLYMOS Kamilla végezte. 
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A borra vonatkozó adatokat (s%-ban) a szerkezeti képletben három bór
atom feltételezésével számoltuk ( D . J . HENRY—Ch. V. GITIDOTTI, 1 9 8 5 ) . 

Az elemi cella összetétel-számítások során Al- és Si-felesleget kaptunk. Mi
vel nem volt lehetséges minden turmalinalkotó elem (pl. Li) koncentrációjá
nak meghatározása, ezért feltételezzük, hogy ez a felesleg összetételi okokból 
ered, amely további vizsgálatok során tisztázható. 

A mikroszkópi vizsgálatok során leírt zónásságot ( I I . tábla, 1.) az elemzése
ken kívül a vonalmenti felvételek is jól reprezentálják ( I I . tábla, 2.) 

Ez a zónásság elsősorban a FeO f és MgO koncentráció változásából adódik. 
Amint a feltevések is mutatják, a zónahatár diszkontinuus ( I I . tábla, 1.), 

tehát a szemcsék nem egy, progresszív metamorf fázis termékei ( D . J . H E N R Y — 
Ch. V. GITIDOTTI, 1 9 8 5 ) . 

Adatainkat az Al-Fe r Mg és Ca-Fe rMg diagramokban ábrázolva (2. , 3 . ábra) 
a következő megállapításokat tehetjük: 

— Jellemző trend állapítható meg a turmalinszemcsék magjának és szegé
lyének kapcsolatában. Mindkét diagramban eltérő magösszetételhez azonos 
szegélyösszetétel tartozik. 

— A szemcsék szegélye a 2 . és 3 . ábra adatai szerint Al-telített fázis nélküli, 
Ca-szegény metapelitekben vagy metapszammitokban keletkezett, amely tel
jesen megfelel a vizsgált minták befogadó kőzetének. 

2. ábra. Al — Fe^nt—Mg diagram különböző kőzettípusokból származó turmalinváltozatokra (HENRY—GITIDOTTI, 
1985 nyomán). A F e t o t a turmalinban levő összes Fe-t jelöli. A diagramban ábrázolt mezőket a különböző kőzettí
pusokból származó turmalinszemcsék összetétele határozza meg. Az egyes mezőknek megfelelő kőzettípus: 1. Li-dűs 
granitoid pegmatitok és aplitok, 2. Li-szegény granitoidok és hozzájuk kapcsolódó pegmatitok és aplitok, 3. Fe-dús 
kvarc-turmalin kőzetek (hidrotermálisán átalakult gránitok), 4. Metapelitek és metapszammitok Al-telített fázissal, 
5. Metapelitek és metapszammitok Al-telített fázis nélkül, 6. Fe-dús kvarc-turmalin kőzetek, mész-szilikát kőzetek 
és metapelitek. 7. Kis Ca-tartalmú metaultramafitok és Cr, V-gazdag metaszedimentek, 8. Metakarbonátok és meta-
piroxenitek. J e l ö l é s e k : A. A V6 sz. minta magja és szegélye, B. A V52 sz. minta magja és szegélye, C. A magtól 

a szegély felé irányuló trend 
Fia. 2. Al—Fetot—Mg diagram for tourmalines from various rock types (by HENRY — GDIDOTTI, 1Ô85). Fet 0 t re
presents the total Fe in the tourmaline. This diagram is divided into regions that defined the compositional range of 
tourmalines from different rock types. The rock types wich correspond to the regions : 1. Li-rich granitoid pegmatite 
and aplites, 2. Li-poor granitoids and their associated pegmatites and aplites, 3. Fe-rich quartz-tourmaline rocks 
(hydrothermally altered granites), 4. Metapelites and metapsammites coexisting with an Al-saturating phase, 5. Meta-
pelites and metapsammites not coexisting with Al-saturating phase, 6. Fe-rich Quartz-tourmaline rocks, calcsilicate 
rocks, and metapelites, 7. Low-Ca metaultramafics and Cr-V-rich metasediments, 8. Metacarbonates and meta-
pyroxenites. L e g e n d : A. Core and rim of V6 sample, B. Core and rim of V52 sample, C. Trend from core to rim 
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— Mint említettük, a turmalinszemcsék magja eltérő összetételű, ami azt 
sejtteti, hogy különböző kőzetek lepusztulási anyagából származik. Ez utóbbi 
megállapítást további vizsgálatokkal kívánjuk pontosítani. 

— Látható, hogy a szemcsék magjai a 2. ábrán a 7., a 3. ábrán a 6. mező 
közelében helyezkednek el. Ez mindkét esetben ultrabázitok (az elsőnél ezen 
kívül Cr-V-gazdag metaszedimentek) területe. 

Fe , Mg 

3. ábra. Ca—Fetot—Mg diagram különböző kőzetekből származó turmalinváltozatokra (HEKKY—GTTIDOTTI, 1Ö85 
nyomán). A 2. ábrától néhány kőzettípusban van eltérés. Az egyes mezőknek megfelelő kőzettípusok: 1, Li-gazdag 
granitoid pegmatitok és aplitok, 2. Li-szegény granitoidok és hozzájuk kapcsolódó pegmatitok és aputok, 3. Ca-dús 
metapelitek, metapszammitok és mész-szilikát kőzetek, 4. Ca-szegény metapelitek, metapszammitok és kvarc-tur-

malin kőzetek, 5 . Metakarbonátok, 6. Metaultramafitok. További j e l ö l é s e k a 2. ábra szerint történtek 
Fig. 3. Ca—Feto*,—Mg diagram for tourmaline from various rock types (by HENEY — GUIDOTTI, 1 9 8 5 ) . The Fig. 3 
differ from Fig. 2 in some rock types. The rock types wich correspond to the regions: 1. Li-rich granitoid pegmatites 
and aphtes, 2. Li-poor granitoids and associated pegmatites and aplites, 3. Ca-rich metapelites, metapsammites and 
calc-silicate rocks, 4. Ca-poor metapelites,metapsammites,and quartz-tourmaline rocks, 5 . Metacarbonates, 6. Meta-

ultramafics. L e g e n d as at the Fig. 2 

Felvetődik a kérdés, hogy esetünkben vajon nem olyan mező turmalinjáról 
van-e szó, amelynek eredeti — ultrabázitokra jellemző — összetétele a meta
morfózis hatására megváltozott, mintegy közeledett a befogadó kőzetnek meg
felelő összetételhez. A kérdés részletesebb geokémiai elemzéssel véleményünk 
szerint eldönthető. 

Összefoglalás 

Mint a fenti vizsgálatokból kiderült, a L>. J . HENRY— Ch. V . GUIDOTTI ( 1 9 8 5 ) 
által a turmalinszemcsék származásának eldöntésére adott módszer, amely a 
turmalinösszetétel és a befogadó kőzet közötti kapcsolaton alapszik, jól hasz
nálható esetünkben is. E módszer alkalmazásával a dolgozatban vizsgált szem
csékről megállapítható, hogy feltehetőleg többféle, valószínűleg metamorf kő
zetből származtak (erre utal az egyes szemcsékben elhelyezkedő irányított 
zárványok sokasága). Az alpi metamorfózis folyamán egy részük feloldódott, 
majd a befogadó kőzetnek megfelelő összetétellel újrakristályosodott. A nem 
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oldott részleg — a szemcsék magja — összetételének metamorf hatásra való 
megváltozása egyelőre kérdéses, eldöntése természetesen további vizsgálato
kat igényel. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönettel tartozom dr. KUBOVICS Imrének, hogy lehetővé tette számomra 
az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszékén a dolgozat elkészítését, dr. G. SÓLY
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A kézirat beérkezett: 1986. II . 18. 

Geochemical investigation of tourmaline grains 
(Kőszeg Mts.) 

A. Demény" 

The parametainorphites of Kőszeg Mts. (quartzphyllite, chloritephyllite, calcphyllite) 
belong to the Penninic unit. In some places these rocks contain large amount of tour-
maiine. By optical investigations these erystalls showed zoning. The results of micro-
probe investigations of tourmaline grains were analysed by method of H E N R Y and Gui-
D O T T i (1985). We determined the rock types which are corresponding to the core and 
rim of investigated tourmaline grains. The type of host rock is reflected by the composi
tion of rims. The composition of cores of investigated grains are different, so these cores 
derived from different parent rocks. The illustrated core-rim trends might show that 
the cores formed in ultramafic rocks, supporting that after getting into the sediments, 
the composition of cores have changed during the Alpine metamorphism. 

Manuscript received: 18th February, 1986. 

* Eötvös L . University, Institute of Petrography and Geochemistry, H-1088 Budapest VIII. Múzeum kőrút 4/A. 
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Геохимические исследования турмалиновых зерен 
(Кёсегские горы, крайний запад Венгрии) 

Аттила Демень 

Параметаморфические породы (кварцевые филлиты, хлоритовые филлиты, известко-
вистые филлиты) Кёсегских гор относятся к Пеннинской зоне Альп. В этих породах места
ми содержатся значительные количества турмаллина, кристаллы которого при оптических 
исследованиях обнаруживал зональность. Результаты изучения состава турмалиновых 
зерен на микрозонде были обработаны по методу Генри и Гвидотти (HENRY and GUIDOTTI, 
1985); тем самым были определены типы пород, соответствующих ядру и каемке зерен. 
Состав каемок отражал состав вмещающих пород, в то время как состав ядер был изменчив, 
что указывает на происхождение из разных типов пород. Выявленный тренд ядра—каемки 
свидетельствует о том, что дяра возникли в ультраосновных породах, если только составы 
подверглись изменениям в ходе альпийского метаморфизма после попадания зерен в осадок. 

Táblamagyarázat — Explanation of plates 

I. tábla — Plate I. 
1. Zónás turmalinszemcse irányítottan elhelyezkedő zárványokkal. 1 nikol. 
1. Zoned tourmaline grain with orientated inclusions. 1 nicol. 
2. Rezorbeált, zónás turmaliiiszemcse. 1 nikol. 
2. Resorbed, zoned tourmaline grain. 1 nicol. 

II . tábla — Plate II . 
1. A V6. számú minta vizsgált turmalinszemcséjenek elektron-mikroszondás felvétele. 
1. Mieroprobe photo of investigated tourmaline grain of V6 sample. 
2. Az 1. képen ábrázolt terület Fe-, Mg-eloszlásának vonalmenti elektron-mikroszondás 

felvétele. 
2. Mieroprobe traverse of Fe-Mg-distribution of the area illustrated on the 1. photo. 
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I. Tábla — Plate I. 
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II. Tábla — Plate II , 



TUDOMÁNYTÖRTÉNET 

Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1981) 111. Ш —151 

„Die Natur war, ist und wird ewig 
unsere Lehrmeisterin, bleiben, sobald 
wir sie nur verstehen". 

JÓNÁS JÓZSEF 

Jónás József élete és műve* 
(Születése 200. évfordulóján) 

Dr. Csíky Gábor** 
(2 ábrával) 

A régmúlt idők egy kevéssé ismert mineralógusára emlékezve, engedtessék 
meg, hogy elöljáróban jelen korunkra jellemző problémával kezdjem, amiről 
sok szó esik az utóbbi időben, főleg az oktatással és neveléssel kapcsolatban: 
a történelmi, a nemzeti önismeretről, tudatról, múltunk ismeretéről, ill. nem
ismeretéről, a történelem-oktatás hiányosságáról van szó. Tudományos múl
tunk ismerete, tudománytörténetünk — itt elsősorban a természettudomá
nyokra gondolok — úgyszólván mostohagyerek. Pedig tudni kellene, hogy 
egy tudomány története az adott tudomány része, sőt Goethe szavaival élve 
, ,a tudomány története maga a tudomány". Elsősorban az egyetemi, a felső
fokú oktatás előadóinak, az oktatóknak kellene erre figyelmet fordítani. Fe
ledni hagyjuk a hazai tudományok volt művelőit, működésüket, akik pedig 
ezt a múltat képviselik, életművüket ránk hagyták, harcoltak sokszor remény
vesztetten és elbuktak. A „hálás" utókor pedig egyszerűen elfelejti őket oly
annyira, hogy néha fel kell őket fedezni, kiásni a múltból. Ezzel tisztában 
kell lenni mindazoknak, akik tudományunk múltjával foglalkoznak, és fő fel
adatuknak kell tekinteniök ezen múlt ismertetését, továbbadását, tudatosí
tását, mert nálunk a tudattal sok probléma van, ez a bajok egyik forrása. 

Ha viszont körülnézünk a világban azt tapasztaljuk, hogy a tudománytör
ténet iránti érdeklődés fokozatosan növekszik. Ezt tudomásul kell venniök 
hazai ellenzőinek is, és főleg azt, hogy a tudománytörténet szorosan összefügg 
a gazdasági és társadalmi élet fejlődésével, a haladással. 

Legyen szabad még felhívni a figyelmet egy másik, ide kapcsolódó, meglehe
tősen elszomorító, hazai viszonyainkra majdhogy jellemző tudománytörténeti 
tényre. Aki a hazai tudományok múltjával foglalkozik rádöbben arra, hogy a 
kortársak nemigen tudtak egymás tevékenységéről, eredményeiről. Egyesek ma
gányosan, meg nem értve, helyhezkötötten, vidéki elszigeteltségben élték le 
küzdelmes életüket. Kirívó példa erre BESTKŐ József és BOLYAI János. Mások 
elmentek a „művelt nyugatra" és szerzett tudásuk fáklyáját hazahozták, de 
az itthoni sajátos atmoszféra kevés oxigénje miatt a fáklya ellobbant, még 

* Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály szakülésén, 1982. III. 15-én. 
** 1055 Budapest V. Honvéd u. 40. 
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mielőtt valaki átvette volna, és a következő mindent kezdhetett elölről. Vol
tak viszont, akik sosem tértek haza. A tudomány továbbvitele meg-megsza-
kadt, folyamatosság alig is akad az elmúlt korok tudományos tevékenysége 
előhaladásában. Magányos óriások és küszködve elbukó áldozatok szegélyezik 
a magyar tudomány fejlődésének útját. A közismert mondás: „Senki sem 
próféta a saját hazájában". Ez volt a helyzet főleg a reformkorig, ameddig 
nem volt szervezett tudomány. De még azután is voltak problémák. 

A fentieket nem a balsors komplexus mondatja el, hanem az elrettentő 
példák sora, a tények: ZSÁMBOKI János, APÁCZAI CSERE János, M. Kis Miklós, 
BENKŐ József, KÖRÖSI CSOMA Sándor, BÖLÖNI FARKAS Sándor és a két BOLYAI, 
hogy csak a legnagyobbakat említsem. Igen, a két BOLYAI tragikus sorsa, 
viaskodása. BOLYAI János, a legnagyobb magyar tudós 1831-ben megjelent 
müvét, melyben egy új, más világot teremtett, külföldön fedezték fel s miu
tán lefordították francia, német, angol és olasz nyelvre, csak 1897-ben adták 
ki itthon anyanyelvén. Egy BoLYAiról nem tudtak, mert nem értették meg. 
Ennyit a sajátos hazai szellemi atmoszféráról és az utókorról ! 

A hazai természettudományok és benne a földtudományok történetének is 
igen fontos kezdő szakaszának mondható a XVIII. század második fele és a 
XIX. század első negyede — az 1 7 6 7 — 1 8 2 5 közötti idő — az elindulás, a 
kezdetek hősi korszaka. Méltánytalan és igazságtalan lenne, ha nem hívnánk 
fel a figyelmet arra, hogy a legnagyobbakon kívül, mint pl. BORN Ignác, 
Johann E. FICHTEL, BENKŐ Ferenc, mások is voltak ebben az időben, akik 
történetesen az ásvány-földtan területén figyelemre méltót alkottak s nem 
igyekeznénk az ő emléküket is megőrizni. Pedig így van, nemigen igyekszünk, 
így egyeseket ki kell ásni a múltból, felfedezni és bemutatni. Ez egyik fontos 
feladata a magyar tudománytörténetnek. 

A méltatlanul elfelejtett elődök közül való JÓNÁS József bányamérnök és 
mineralógus. Elfelejtett voltára utal életrajzi adatainak rendkívüli szűksza
vúsága is. Az Életrajzi Lexikonban nem szerepel sokadmagával (!). A Pallas 
és Révai Lexikonban, továbbá a Természettudományi Társulat Evkönyvében 
( 1 9 4 1 ) nagyjából ugyanaz a szöveg 6 — 8 rövid sorban intézi el. POGGENDORF 
és WTJRZBACH Lexikonjában már több van róla, az Ofner Pester Zeitung, főleg 
azonban SZINNYEI magyar könyvészete már viszonylag részletesebb össze
állítást adott életéről és munkásságáról. Végül is az utóbbi években HERCKO 
Iván, a Selmecbányái múzeum levéltára vezetőjének kutatásai és közlései 
révén jutottunk újabb és bővebb adatokhoz. 

Az elmondottak alapján megkísérelem élete rajzát és munkásságát felvá
zolni. Ami a múlt századi szakirodalmat, a magyar és osztrák szerzőket illeti, 
elismeréssel írtak róla. A kortársak közül ZIPSER K. András állt hozzá leg
közelebb, baráti viszonyban, akinek 1817-ben megjelent főmuvéhez (lásd 
irodalom) az előszót maga JÓNÁS írta. Érdekes írás, melyből többek közt az 
is kiderül, hogy B O R N n a l szemben, aki magát magyarnak vallotta, JÓNÁS 
inkább osztrák érzelmű volt; így pl. Erdélyt „Siebenbürgen das österreichische 
Mexico"-nak mondja, aranyban és ezüstben való gazdagságára utalva, és nem 
„ungarisches Mexico"-nak. Persze ez még nem perdöntő kijelentés. ZEPHA-
ROVICH Mineralogisches Lexikon-ja, I. kötete előszavában 1859-ben így ír, „Frü
her bereits erschienen die ausführlicheren Schriften von ZIPSER und JONAS 
über Ungarn . . .", vagyis korábban még jelentek meg tőlük írások Magyar
országról, de úgy látszik azóta n e m i g e n . BÖCKH János becsülettel felsorol min
denkit, így őt is, A geológia fejlődésének rövid története Magyarországon 1774-től 
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1896-ig c. művében ( 1 8 9 7 ) , mint aki hozzájárult a magyar ásvány-földtan 
továbbviteléhez. KOCH Sándor, A magyar ásványtan története c. munkájában 
teljes mértékben méltányolja életművét, mint a hazai ásványtan nagy igére
tét, úgyszintén nagy mineralógusunk KRENNER József is. Ezt vallja HERCKO 
is, és jelen tanulmányban is ezt kívánjuk kifejezni. 

A fentiekkel szemben SZABÓ Józsefnek, a korszerű magyar ásvány-földtan, 
a tudományos ásványtan megalapozójának, mint illetékesnek az álláspontja 
elgondolkoztató, enyhéz szólva érthetetlen. Átböngészve elsősorban a Sel-

Phpio - technogi-apMscbcs 

M a g a z i n 
• a n o r g a n i s c h e N a t u r 
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S о s e p h J o u a s , 

1. ábra. JÓNÁS Józseph folyóiratának címlapja 
Fig. 1. Title page of Joseph Jónás* journal 

mecbánya és környékéről szóló írásait, mindegyikben a BETJDANT, vagyis az 
1 8 2 2 előtti időkből csupán Jens ESMARK norvég mineralógust említi, ma
gyarországi utazásáról írt könyve alapján (lásd irodalom), mint egyetlent, aki 
Selmec földtani megismertetésében „irányadó" volt. Sehol egy szó ZiPSERről, 
sem JÓNÁsról, akik pedig jól ismerték és leírták Selmec környéke ásvány-
földtani viszonyait, de még BORN Ignácról sem, ill. róla annyit említ meg 
SZABÓ furcsa módon Selmec geológiájának története c. ( 1 8 8 5 ) munkájában, hogy 
„BORN munkáiban említ ugyan egy latin nevet — saxum metalliferum — de 
ez tudományos haladást még nem jelez". Csak azt nem tudni, mihez viszo
nyítva, hiszen kereken 100 esztendő választja el őket. Máskülönben BORN 
elsősorban bányász volt, a gyakorlat embere, tudósa. Igaz, új utat nem tört 

4* 
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2. йога. JÓNÁS József főművének címlapja 
Fig. 2. Title page of the main work of Joseph JÓNÁS 

a hazai ásványtan történetében — ha erre célzott volna SZABÓ —, de nagyon 
sok adatot szolgáltatott utódainak az akkori Magyarország ásványlelőhelyei
ről. És ez, a magyarországi természettudományok akkori állását tekintve min
denképpen elismerést érdemel. Ezt tették fokozott mértékben ZIPSEB és JÓ
NÁS is, akik e kor legjobb hazai ásvány-topográfiai műveit írták meg. ők sem 
voltak újítók, még a werneri mineralógiai-geognóziai iskola tanításait kép
viselték, miközben nyugaton már jóval előbb tartottak a tudományos ásvány
tan alapjainak lerakásában, ami 1837-ben J. D . DANA The System of Miner
alogy с. művében kifejezésre jutott. A nagy lemaradást csak SZABÓ J. és tár
sai igyekeztek behozni, mintegy 4 0 évvel később. 

Végeredményben SZABÓ József selmeci munkáiban arra az EsM.AKK.ra hi
vatkozott, aki a WERNEB-iskola neptunista tanítványa volt és könyvében 

http://EsM.AKK.ra
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harmadkori vulkáni kőzeteinket „agyagporfirnak" minősítette, és tévesnek 
mondta ki B O R N n a k és F i C H T E L n e k azt a máig helytálló megállapítását, hogy 
Selmec, Körmöcbánya és Tokaj vidéke vulkáni eredetű kőzetekből áll. Ennek 
ellenére SZABÓ rájuk sehol sem hivatkozik ! Úgy látszik, hogy ő a magyar 
földtudományok első, hősi korszakát, annak képviselőit és tudományos ered
ményeit nem tartotta figyelemre, említésre méltónak és nem is tette magáévá. 
Ez természetesen nem von le semmit korszakalkotó jelentőségéből. 

JÓNÁS József ezelőtt 2 0 0 évvel, 1 7 8 7 . október 21-én született Selmecbányán. 
Az elemi és középiskolát Selmecen, Vácott és Pozsonyban végezte. Ezek után 
1 6 éves korától Selmec és környékén dolgozott mint bányász gyakornok, majd 
1 8 0 6 — 1 8 0 8 . években a Bányászati Akadémia hallgatója. Már hallgató korá
ban 1807-től ingyenesen, kedvtelésből tanította kollégáit és a bányász-gya
kornokokat kémiára, oryktognóziára (mineralógia) és geognóziára. Ezek a 
tanítások idővel magánelőadásokká fejlődtek. Közben tanítványai gyakorlati 
tudását bővítendő s egyúttal saját maga ismereteit is gazdagítandó, tanul
mányi kirándulásokat tett a felvidéki bányaterületeken. 1811-ben VON Gois 
gróf társaságában hosszabb tanulmányúton vett részt a felvidéki bányavá
rosokban, a Szepes-Gömöri Érchegységben, Észak-Erdélyben Nagybányán, 
Kapnikbányán, és a máramarosi sóbányákban (Aknaszlatina, Sugatag, Róna
szék). Időközben JósrÁsnak az ingyenes magánelőadásai miatt kellemetlensé
gei származtak. Ugyanis tanítványainak nagy része az Akadémia hallgatója 
is volt ; egyes professzorok, elsősorban HÖRING Mihály, az ásványtan és kémia 
tanára, és J. N. LANG VON HANSTADT, a bányamívelés tanára olyan sok kel
lemetlenséget okoztak J Ó N Á s n a k , hogy fájó szívvel, 1813-ban beszüntette elő
adásait. 

Az 1 8 1 1 . évben tett tanulmányút tapasztalatairól írt munkája 1814-ben 
jelent meg, К. C. LEONHARD heidelbergi egyetemi tanár közismert Taschen
buch für die gesammte Mineralógia с. periodikájában Frankfurtban, Beschrei
bung einer im Jahre 1811 durch Ungarn, Schemnitz, Neusohl, ßchmölnitz nach 
Nagybánya und Kapnik unternommenen Heise címmel. Ezzel feltehetően ma
gára terelte a szakkörök figyelmét, mert már 1814-ben MILLER Ferdinánd, a 
Nemz'eti Múzeum első igazgatója meghívta a múzeum természeti tárába és 
JÓZSEF nádor segédőrnek nevezte ki. Az 1810-ben alakult tár első őre TEHEL 
Lajos orvos volt, aki 1 8 1 6 novemberében meghalt. Utána J Ó N Á s t 1 8 1 7 má
jusában kinevezték a tár őrévé. így lett ő a természetiek tárának második 
őre, m i n t mineralógus s mivel a t á r e l e i n t e főleg ásványokból á l l t JÓZSEF nádor 
j ó v o l t á b ó l , J Ó N Á s r a nagy és fontos feladat v á r t . De t o v á b b i sorsa másként 
alakult. KRENNER Józsefnek Az ásvány-őslénytár története c. dolgozatából idé
zek: „Jónás József a derék mineralógus, akit sajnos már 1 8 2 1 . február 1-én 
a halál elragadott . . . elhalálozása nagy és váratlan csapás volt nemcsak a 
múzeum ásványgyűjteményére, hanem a hazai mineralógiai tudomány fejlő
désére is; ő volt a múzeum zsenge gyermekkorában az egyedüli számottevő 
mineralógiai szakember Magyarországon. Ezen időponttól majdnem egy fél
századig a gyűjteményt olyanok kezelték, akik a mineralógiai szakképzés 
teljes hiányában voltak". Ugyanis KRENNER 1 8 7 0 - b e n v e t t e át a tár v e z e t é 
sét, addig viszont biológusok voltak a tár vezetői, így ő az ásványtárat 
saját szavai szerint — elhanyagolt állapotban találta. 

Közben azonban történt még valami, mondhatni sorsdöntő, törést okozó 
JÓNÁS tragikus végűnek mondható életében, ami a HERCKO által fellelt ira
tokból derült ki. Előkerült ugyanis az a kérvény, 1 8 2 0 . július 2 2 . keltezéssel, 
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melyben JÓNÁS a selmeci Bányászati Akadémia ásványtan-kémia-kohászati 
tanszékére tanári k i n e v e z é s é t kérve, a HÖRING Mihály professzornak 1820-ban 
bekövetkezett halálával megüresedett tanszékre pályázott. J Ó N Á s n a k leghőbb 
vágya az volt, hogy visszatérhessen szülővárosába, annak e l l e n é r e , hogy a 
Nemzeti Múzeumba való meghívás számára megtiszteltetés volt, és nagy remé
nyekkel indult Pestre 1814-ben, ahol megbecsülték és nagy feladatok vártak 
rá, de ahol nem érezte magát otthon. Selmecen szeretett volna letelepedni 
véglegesen, ezért ragadta meg ezt a kínálkozó alkalmat. Idézet kérvényéből, 
ami a lényeget fejezi ki: „Kizárólag a bányászatnak szenteltem életemet . . . 
sehol sem lehetnék nagyobb hasznára az államnak, mint az állami tisztviselők, 
közvetlen kiképzésénél, amit ezideig csak kedvtelésből, fizetés nélkül végeztem 
Az életem célja és leghőbb kívánságom, hogy a főiskolai hallgatóknak előadá
sokat tarthassak". JÓNÁS azonban az állást nem kapta meg. Az udvari ka
mara 1 8 2 0 . október 21-i döntése alapján HÖRING M. utódjául a tanszékre 
WEHRLE Alajost, a bécsi egyetem kémia professzorát nevezték ki, a később 
híressé vált vegyészt. A döntés, a csalódás J Ó N Á s t lelkileg nagyon megrázta; 
meggyengült egészségi állapota tovább romlott, tüdőgyulladást kapott és rö
videsen, 1 8 2 1 . február 1-én elhunyt Pesten fiatalon, 3 4 éves korában. 

JÓNÁS József életrajzához, ill. művéhez még egy fontos tudománytörténeti 
mozzanat tartozik. ZIPSER András 1810-ben J. G. LENZhez, a Jénai Ásvány
tani Társaság igazgatójához írt levele tanúsítja, hogy ekkor már működött 
Selmecen bányászati egyesület és éppen alakulóban volt az ásványtani tár
saság is, a jénai mintájára, mely utóbbinak tagja volt mind ZIPSER, mind 
JÓNÁS. Erre a levélre, mely BENEDEK Klára munkájában jelent meg, még 
SZÉKELY Lajos bányamérnök hívta fel a figyelmemet és idézem a levél erre 
vonatkozó részét: ,,So eben komme ich in Schemnitz an und geniesse das 
Vergnügen der Vorlesungen der Montanistischen Gesellschaft bey zu wohnen. 
Herr Joseph JONAS, ein leidenschaftlicher junger Mineralog und ordentliches 
Mitglied der Mineralogischen Societät zu Jena hält diese in Gegenwart einiger 
jungen Praktikanten und erwirbt sich dadurch die Achtung und den Dank der 
Zuhörer. Seine systematische Sammlung dient bey den Vorlesungen zur An
schauung", majd így folytatja levelét, „Schlüsslich erlauben Sie mir noch zu 
melden, dass sich im Schemnitz eine mineralogische Gesellschaft gebildet hat. 
Der Herr Bergrath und Professor REICHETZER ist auch Mitglied dieser So
cietät . . .". 

A HERCKO által közöltekben viszont nem ilyen egyértelmű a helyzet: hol 
bányász-kohász egyesületről, hol ásványtani társaságról ír, melyet JÓNÁS 1 8 1 1 -
ben alapított és amelynek tagjai tanítványai, főiskolai hallgatók és bányász 
gyakornokok. Ez nem egyezik ZIPSER közlésével, aki két különböző dologról 
ír: a Montanistische Gesellschaftról, mely 1810-ben már működött, továbbá a 
Mineralogische Societatről, mely akkor alakult. Ugyanakkor szintén B E N E 
DEK Klára munkájában olvasható egy JÓNÁS által 1811-ben LENzhez írt levél, 
melyben megköszöni a jénai tagsági oklevelet és jelzi, hogy az ő zsenge ásvány
tani társaságának egyelőre még sok akadállyal kell megküzdenie. Kérvényé
ben viszont ezt írja: ,,. . . 1811-ben leraktam az alapjait annak a bányász-ko
hász egyesületnek, amely a legfelső Kamaragrófi Hivatal felügyelete alatt 
Selmecbányán működött s hivatva volt a Monarchia egyik tudományos köz
pontjává fejlődni". Vannak tehát némi ellentmondások. Tény az, amit már 
SZÉKELY Lajos is mondott: nem ismerjük sem a megalakulás pontos idejét, 
sem további működését. Sajnos az újabb adatok nemhogy tisztázták, inkább 
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bonyolították az ügy tisztázását. Ezek szerint ennek az egyesületi, ill. társasági 
mozgalomnak a szülője és éltetője a lelkes JÓNÁS, támogatója pedig ZIPSER 
volt. Az ő nevéhez fűződik, akinek 1 8 1 4 . évi távozásával ez a mozgalom való
színűleg megszűnt. De az is lehetséges, hogy ez az egyesületi-társasági moz
galom képezte a későbbi (1832-ben) akadémiai magyar olvasó egyesület mag
vát, amint azt SZÉKELY Lajos is feltételezte. 1821-ben J . G. LENZ, egy GOE-
T H É h e z intézett levelében (lásd BENEDEK Klára) így emlékezett meg JÓNÁS 
Józsefről: „JONAS, Custos der vereinigten Naturalien und Modellen Kabinette 
in Pesth überschickte mir in d e m Monat September ( 1 8 2 0 ) sein Physio-techno-
graphisches Magazin . . ., ein wahres, klassisches Werk. Sogleich dankte ich 
ihm . . . Mein Brief kam an, aber leider ! er lag schon in den letzten Zügen . . .". 
Ez volt az utolsó híradás róla. 

Ezek után néhány szót megjelent munkáiról, felfogásáról, szemléletéről. 
JÓNÁS főművét, Physio-technographisches Magazin über die anorganische Natur 
des Oesterreich'sehen Kaiserstaates címen, évenként megjelenő folyóiratnak 
szánta s tervezte kiadni. Ennek azonban halála miatt csak az első évfolyama, 
kötete jelent meg Pesten 1820-ban, melynek a címe Ungerns Mineralreich 
orycto-geognostisch und topographisch dargestellt, vagyis Magyarország ásvány
világának ásvány-földtani és topográfiai ismertetése ( 4 6 6 oldalon). A kötet 
bevezetőjeként egy 3 3 oldalas „felhívást", továbbá 6 oldalas előszót találunk; 
mindez állítólag előzőleg külön is megjelent. Nagyon érdekes írás, amely a 
szerző természetfilozófiai szemléletét tükrözve kifejti az ember és a természet 
viszonyát, a természettudományok jelentőségét, a természettudósok szerepét. 
Kimondja, hogy a természettudósnak és a tiszta filozófusnak az emberiség 
érdekeit kell szolgálnia: kutatja a természetet, új felfedezéseket tesz, új tech
nológiákat fejleszt az ásványi nyersanyagok megismerése, feltárása és hasz
nosítása céljából. Ebben segít neki a technológus, az iparos, az ökonomus s 
mindezt azért, hogy az emberek életét kényelmessé tegyék. Es hozzáteszi, a 
politikusok, jogászok, katonák, hivatalnokok pedig azok, akiknek feladata 
biztosítani az állam különböző embereinek és osztályainak (Menschen-Klas
sen), tagjainak békés szellemű, harmonikus együttes életét. Olyan humanista, 
felvilágosult, haladó gondolkodásra utaló írás, amit ma is el lehet mondani, 
legfeljebb megvalósítani nehéz ! 

A továbbiakban felsorolja a földtudományok ágait, amelyek segítségével 
meg lehet ismerni és feltárni az Osztrák Császárság ásványi kincseit. Ezek a 
következők: 1. Oryctologie vagyis a mineralógia, 2. Mineralogische Chemie, 
3. Topographische Mineralogie, 4. Petrefactenkunde (Eossiliologie) vagyis ős
lénytan, 5. Geologie und Geognosie, hozzáteszi „letztere als Theil der ersteren 
betrachtet", utóbbi az előbbi részének tekintendő. Itt megemlíti, hogy 
ezt a tudományágat ma már oly behatóan és magas szinten művelik, hogy 
a z angolok Geologische Gesellschaft-ot alapítottak (amint tudjuk 1807-ben). 
6. Mineralogische Autopsie, amin ásványgyűjtést ért, „Kunst Mineralien z u 
sammeln", 7. Fluidologie (Athmosphärologie), ide sorolja a forrásokat, sós-
kutakat, hévizeket, gyógyvizeket, gázféléket. Végül részletesen beszél a bányá
szatról, a kohászatról, ezek szerepéről, jelentőségéről és ezzel kapcsolatos ipar
ról és kereskedelemről. 

A felhívás után következik egy rövid előszó, amely már a kötetre vonatko
zik. Azzal kezdi, hogy minden irodalmi mű keletkezésének megvan a maga 
története. E kötet indítéka a következő lehetett: „Ungarn ist gewiss eines der 
merkwürdigsten Länder in Europa und stehet in mineralogischer Hinsicht 
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vielleicht an der Spitze aller", vagyis Magyarország minden bizonnyal egyike 
a legérdekesebb országoknak Európában és ásványtani szempontból feltehe
tően mindegyik felett áll. Elmondja, hogy ebben a kötetben egybefűzte már 
előbb megjelent munkáit, továbbá kéziratait, melyek részben már régebben 
íródtak. 

Könyve első részének 1. fejezete, „Beiträge zur Oryctognosie" (Adatok az 
ásványtanhoz) LEONHARD Taschenbuch-jéih&n 1818-ban (XII. k.) már meg
jelent. Ebben először WERNER alapozó munkásságából kiindulva foglalkozik 
az ásványok rendszerezési problémáival, majd több érdekes és új magyaror
szági ásványlelőhelyet ír le. Ezen kívül „Molybdänsilber" cím alatt hosszasan 
értekezik a börzsönyi tellurércről, BORN, KITAIBEL és KLAPROTH vizsgálatai
ról és a véleménykülönbségekről vagyis a közismert tellurkérdésről. A 2. feje
zetben, „Über einige Mineralien die im gallizischen Flötzgebirge vorkommen" 
címmel, galíciai ásványokról számol be. A 3 . fejezetben felvidéki, főleg Sel-
mec környéki ásványokat ismertet. Ebben a fejezetben foglal állást JÓNÁS 
a neptunista-vulkánista kérdésben, mondván, „Noch füge ich hiezu, dass 
ich weder ein Vulcanist noch ein Neptunist, sondern dass ich beides bin", vagyis 
sem ez, sem az, ill. mindkettő, és kifejti elég óvatosan, hogy a Vezúv, Etna, 
vagyis tevékeny vulkánok láttán a vulkánizmust elfogadja, de „auf den Sand
ebenen meines Vaterlandes bleibe ich ein hartnäckiger Neptunist", azaz hazája 
homokos síkságain (feltehetően az Alföldre gondolt) itt már nyakas neptunis-
tának vallja magát. Érdekes talán megemlíteni, hogy JÓNÁS nagy nevű kor
társa Leopold BUCH, WERNER legnagyobb tanítványa, a tudományos föld
tan egyik alapvetője, hithű neptunista volt, de amikor 1805-ben HUMBOLDT-
tal együtt szemtanúja volt a Vezúv kitörésének, belátta, hogy a bazalt nem 
keletkezhet vízből, és szakított a neptunizmussal. Ez is bizonyítja azt a mon
dást, hogy a természettudományi ismeretek fejlődésmenete az emberi téve
dések története. A 4 . fejezet az 1811-ben tett nagy hazai tanulmányút leírása, 
a bejárt területek ásvány-földtani viszonyairól szól és LEONHARD Taschenbuch-
jában jelent meg, amint már említettem. 

Munkája második részének a címe „Über das topographisch-geognostische 
Vorkommen einiger Fossilien in Ungarn", melyben számos magyarországi ás
vány leírását és előfordulási viszonyait ismerteti, külön fejezetben a nemfémes 
és a fémes ásványokat. Főmű vén kívül még két ásványtani írását ismerjük: 
Nachrichten über das Vorkommen einiger Minerale in der Gegend von Schemnitz, 
mely szintén LEONHARD folyóiratában jelent meg, továbbá Über einige un
garische Minerale с. posztumusz munkája a Jénai Ásványtani Társaság VI. 
Évkönyvében. 

Összegezve: előttünk áll a magyar ásvány-földtan kezdeti, hősi korszaká
nak egyik szerény, kissé mellőzött alakja, aki lelkesen, felelőségtudattal és 
önzetlenül, a közjó és hazája szolgálatának áldozta rövidre szabott életét. 
Bányász volt, aki mint többen mások utána, a mineralógia elkötelezettje lett. 
Tudással és szeretettel foglalkozott hazánk ásványvilágával, mint utódai kö
zül leginkább KRENNER József és KOCH Sándor. Velük együtt valljuk, hogy a 
magyarországi ásványtannak nagy ígérete volt JÓNÁS József, megvoltak ehhez 
az adottságai. Erről munkái, főleg főműve felhívásában felvázolt nagysza
bású munkatervei tanúskodnak. Sajnos, korai halálával a bíztató kezdet után 
néhány évtizedes hanyatlás, pangás következett a magyar ásványtanban. Pe
dig útmutató is volt BEUDANT személyében, aki megmutatta a továbbhaladás 
útját, de úgy látszik nem akadt méltó követője egészen SZABÓ József fellé-
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péséig. Éppen ezalatt a pangási idő alatt lendült fel nyugaton a módszeres, 
tudományos ásványtan; ugyanakkor ráadásul a világhírű magyarországi, fel
vidéki és erdélyi bányák szép, gazdag és ritkaságokban bővelkedő ásvány
anyaga, hazai szakértő-kutatók híjával külföldre, főleg Bécsbe vándorolt. 

JÓNÁS József és kortársainak, a hőskornak hagyatéka: kisszámú mű, szak
irodalmunk klasszikus alkotásai, kútfői, megmaradt kéziratok, továbbá a nagy 
buzgalommal, gonddal, szeretettel (mineralofilia !) begyűjtött és rendezett ás
vány- és kőzetgyűjteményeknek sajnos csak töredéke, megmaradt darabjai. 
Ezek a tárgyi bizonyítékok hirdetik ennek a kornak és természetvizsgáló, tu
dományszerető fiainak lelkes, önzetlen, úttörő munkásságát, életművét, akik 
jóban, de többet rosszban, a tudományt és hazájukat áldozatosan szolgálták 
a kor szellemében, melyet ZIPSER K . András könyvének mottója híven ki
fejez: ,,Lass mich geh'n auf deiner Spur, süsse, heilige Natur". 
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József Jónás ' life and work on the occasion 
of the 200th anniversary of his birth 

Dr. G. Csiky 

The first stage in the history of geology and mineralogy includes the period between 
1767 and 1825. At this period the geological knowledge was incorporated in the then 
emerging mineralogical school headed by W B B F E B that was strongly attached to mining. 
In this period the earth sciences in Hungary can be put together from the pioneer min
eralogical works of Hungarian naturalists. These autodidactic ,,mineralogists", while 
trying to satisfy the demands of mining, collected minerals and rocks, and wrote topo
graphical mineralogical studies on the bases of their experience and observations. These 
studies can be considered the oldest pieces of geological-mineralogical literature in Hun
gary. Among these naturalists János FBIDVALDSZKY, Johann E. FICHTEL, Ignác BOEN, 
Franz Joseph MÜLLER, Ferenc BBNKŐ, К . András ZIPSEB and József JÓNÁS can be 
mentioned. 

The study deals with the oeuvre of József JÓNÁS (1787—1821), on the occasion of the 
200th anniversary of his birth, and attempt to give an appraisement of his work from 
the aspects of the history of sciences. J. JÓNÁS, the mineralogist and mining engineer 
finished his studies at the Mining Academy at Selmecbánya (Schemnitz). From 1814 
till his death he was the custos of the mineralogical, paleontological and biological (na
tural historical) collections of the Hungarian National Museum in Pest. His main work is 
Ungems Mineralreich orycto-geognostisch und topographisch dargestellt (Pesth, 1820). The 
work contains several data for a mineralogical topography of Hungary under prepara
tion, that, however, had never been written because of his early death. He was a great 
promise of the Hungarian mineralogy, and his early death was a great loss not only of the 
Hungarian National Museum, but that of the development of the science of mineralogy 
in Hungary, that suffered a serous fall-back till the appearance of József SZABÓ in 18GÖ. 
During this 40 years' stagnation the modern mineralogy emerged, and the geognosy was 
replaced by geology. 

Also J. JÓNÁS organized the first mining association in Hungary in Selmecbánya 
(Banska Stiavnica) 1810, which, however, functioned only for a short time. He was also 
member of the Mineralogical Society of Jena. 

Manuscript received: 12th February, 1986. 

Жизнь и творчество Йожефа Йонаша по случаю 200-летия со дня 
его рождения 

д-р Габор Чики 

Начальная (пионерская) история развития в Венгрии минералогии и геологии охваты
вает период с 1767 по 1825 годы, в которые развивающаяся как самостоятельная дисципли
на вернерская минералогия обобщает геологические данные, связанные с добычей полез
ных ископаемых. Эта минералогия, являющаяся представителем геологии того времени, 
складывается из мозаики трудов венгерских исследователей природы — самоучек-мине
ралогов. Эти прионеры «минералоги», трудясь в интересах горной добычи, собирали породы 
и минералы, делали наблюдения, и на основе своих знаний о опыта составляли труды, 
описывающие внешний облик минералов. Эти труды самые старые источники венгерской 
геолого-минералогической литературы. Самыми известными пионерами исследователями 
этого времени были: Янош Фридвальдски, Йохан Э. Фихтел, Игнац Борн, Франц Йозеф 
Миллер, Ференц Бенкё, Андраш К. Ципсер и Йожеф Йонаш. 

Настоящая работа представляет научную деятельность Йожефа Йонаша (1787—1821), 
дает первый обзор его работ, интересный с точки зрения истории науки, по случаю 200-
летия _со дня рождения Йонаша. 

Й. Йонаш горный инженер, образованный минералог окончил Шелмецкую Горную 
Академию и с 1814 года по 1821, до самой своей смерти, был хранителем естественно-науч
ной коллекции (минералогической, палеонтологической, биологической) Венгерского 
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Национального Музея. Главная его работа: „Ungerns Mineralreich orycto-geognostisch 
und topographisch dargestellt" (Пешт, 1820). В этой работе приводятся многочисленные 
данные, являющиеся основой подготавливаемой монографии по описанию внешнего обли
ка минералов Венгрии, к сожалению, написание работы прервала его ранная смерть. Он 
был многообещающим ученым венгерской минералогии и его ранняя смерть была ударом 
не только для Национального музея, но и для развития венгерской минералогии, которое 
приостановилось до самого 1860 года, когда в науку вошел Йожеф Сабо. Во время этого 
40-летнего застоя за границей началось развитие современной минералогии и геогнозия 
превратилась в науку геологию. С именем Й. Йонаша связано образование первого вен
герского Горного Общества в Шелмеце, в 1810 году, которое, однако, быстро распалось. 
Он был членом Минералогического Общества в Йене. 



HÍREK, ISMERTETÉSEK 

Hírek 

A Magyar Földrajzi Társaság 109. tiszt
újító közgyűlése Zalaegerszegen, 1985. jú
nius 25-én, LÓOZY bajos-emlékéremmel tün
tette ki JAKTJCS László geológust, a szegedi 
József Attila Tudományegyetem tanszék
vezető tanárát, a földrajztudomány dokto
rát, a Társaság társelnökét. 

B E S E Vilmos, az OKGT nyugalmazott 
vezérigazgatója 1986. III. 24-én töltötte 
be 70. életévét. 

(BKL Bányászat 1986/3.) 

VARGA Péter (Magyar Áll. Eötvös Lo
ránd Geofizikai Intézet) a műszaki tudo
mány doktora. Értekezésének címe: A Föld 
statikus rugalmas deformációi. Opponen
sek: BARTA György, az MTA rendes tagja, 
CSÓKÁS János, a műszaki tudomány dok
tora, BARTHA Gábor, a műszaki tudomány 
kandidátusa. Bíráló bizottság: BÍRÓ Péter, 
az MTA lev. tagja, MESKÓ Attila és STEINER 
Ferenc, a műszaki tudomány doktorai, 
STEGENA Lajos, a földtudomány doktora, 
Ki s Károly és SZEMERÉDI Pál, a műszaki 
tudomány kandidátusai. 

(Magyar Tudomány 1986.) 

A Minisztertanács 1054/1986 (VIII. 21.) 
sz. határozatával, nyugállományba vonu
lására tekintettel dr. ВАЖГА Györgyöt, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Termé
szettudományi Kara Geofizikai Tanszéké
nek tanárát 1986. X. 29. napjával e tiszt
sége alól felmenti. 

(Magyar Közlöny 1986/35) 

A Minisztertanács 1061/1986 (X. 18.) sz. 
határozatával a Tudományos Minősítő Bi
zottság tagjai közül KOVÁCS Györgyöt, a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagját — eredményes munkája elisme
rése mellett — felmenti. 

(Magyar Közlöny 1986/44) 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csa eredményes munkája elismeréseként, 
nyugdíjazása alkalmából dr. ÁDÁM Oszkár
nak, a Központi Földtanig Hivatal főosz
tályvezetőjének a Munka Érdemrend arany 
fokozata kitüntetést adományozta. 

(Magyar Közlöny 1986/48) 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa eredményes munkája elismeréseként 
dr. SOLTI Gábornak, a Magyar Állami 
Földtani Intézet tudományos főmunka
társának a Munka Érdemrend bronz foko
zata kitüntetést adományozta. 

(Magyar Közlöny 1986/48) 

1986. XI . 28 -án 56 éves korában, rövid 
szenvedés után meghalt dr. BAI/KAY Bálint 
geológus, a Világgazdasági Kutató Intézet 
tudományos munkatársa. A rákoskeresztú
ri köztemetőben XII . 5-én helyezték 
örök nyugalomra, mindkét oldali kollé
gáinak nagy részvéte mellett. A geológus 
társadalom nevében P E S T Y László tag
társunk búcsúztatta a ravatalnál. 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa dr. FÜLÖP Józsefnek, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem rektorának 
eredményes munkássága elismeréseként, 
60. születésnapja alkalmából a Szocialista 
Magyarországért Érdemrend kitüntetést 
adományozta. 

(MTI 1987. I. 21.) 

A Természettudományi Múzeum főigaz
gatója dr^ KECSKEMÉTI Tibort, a múzeum 
Föld- és Oslénytárának addigi igazgatóját, 
főigazgató helyettessé kinevezte, 1987. II. 
1-jei hatállyal. A Föld- és Őslénytár igaz
gatóiává egyidejűleg dr. VÖRÖS Attilát 
nevezte ki. 
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Dr. V A R J Ú Gyula, társulatunk tiszteleti 
tagja, 1987. II . 7-én elhunyt. 1922-ben 
született, az újonnan alapított „Pro geoló
gia applicata" társulati érem tulajdonosa 
volt. Az 1986-ban odaítélt, de csak egy év 
múlva elkészült érmet 1987. III. 18-án, a 
társulat közgyűlésén HÁMOR Géza elnök 
postumus, az elhunyt leányának nyújtotta 
át. 

A bécsi székhelyű Nemzetközi Szpele-
ológiai Unió (UIS) Barcelonában tartott 
kongresszusa 1987 februárjában egyik 
titkárává választotta meg a pécsi dr. FODOR 
István kandidátust, az MTA Regionális 
Kutatások Központjának tudományos 
osztályvezetőjét, a Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulat elnökét. Ugyan
akkor határozták el, hogy az unió követ
kező kongresszusát Budapesten tartják 
1989-ben. Ez a X . kongresszus a hévizes 
eredetű barlangok kutatásának és a karsz
tos térségek, barlangok környezetvédel
mének kérdéseivel fog foglalkozni. 

Megjelent a KOCH—SZTRÓKAY: Ásvány
tan I—II . kötetének 3., javított kiadása. 
KOCH Sándor professzor elhunyta miatt 
SZTRÓKAY Kálmán Imre nyugalmazott 
professzor, tiszteletre méltó korában és tel
jes szellemi frisseségének birtokában, vette 
a fáradtságot és fiatalabb munkatársai 
segítségével a két évtizede kiadott nagy 
sikerű, de teljesen kifogyott tankönyv 
néhány értelemzavaró hibáját, elírásait és 
az ásvány-lelőhelyek időközben megválto
zott elnevezéseit kijavította, ill. felújította, 
és az I. kötetet a tárgykört érintő nem
zetközi mértékegység (SI) táblázatával 
kiegészítette. 

SOMLAI Ferenc: Geológia c. középisko
lai tankönyve negyedik kiadása készül. A 
könyvkereskedésben, sajnos, nem kapható 
tankönyv 1982-ben jelent meg. Még abban 
az évben a frankfurti könyvásáron bemu
tatták, 106 magyar könyv között. A 
könyv harmadik kiadása 1986-ben jelent 
meg. Az első kiadás 750, a második 1000, 
a harmadik 400 példányban jelent meg, a 
készülő negyedik kiadás 200 példány lesz. 

Fél évszázaddal ezelőtt, 1937. II . 9-én 
találták meg Magyarországon az első 
szénhidrogén-lelőhelyet a Zala megyei Buda-
fapusztán. Ez a dátum a hazai szénhidro
gén-termelés születésnapját, a helyszín 
pedig a bölcsőjét jelenti: e lelőhely feltá
rásával kezdődött meg hazánkban a rend
szeres olaj- és földgáztermelés. 

Az olajbányászat jubileuma alkalmából 
1987. II. 9-én sajtótájékoztatót tartottak 
Bázakerettyén. TROMBITÁS István, a Kő
olaj- és Földgázbányászati Vállalat vezér
igazgatója elmondta, hogy a fél évszázada 
feltárt olajlelőhely új iparág kialakítását 
hozta magával, a lovászi és nagylengyeli 
olajmezők megtalálása pedig az egész kör
nyék arculatát megváltoztatta. Ötven 
esztendeje a másodjára lefúrt В—2-es 
jelű kút hozta meg a sikert a bázakerettyei 
ojajmezőn; ezt állították elsőnek terme
lésbe. A kút ma is megvan, bár olajat 
nem termel, de a bányászat szempontjából 
fontos szerepe van: rajta keresztül sajtol
ják a mélybe a széndioxidot, ami az olaj 
felszínre hozásához szükséges. A bázake
rettyei mező kútjain keresztül a kezdettől 
napjainkig mintegy hatmillió tonna olajat 
hoztak felszínre. A bázakerettyei olajmező 
még sokáig termelhet új, intenzív eljárás 
segítségével. Ugyanezt a technológiát ve
zették be Lovásziban, s üzemi méretű 
alkalmazásán dolgoznak a nagylengyeli 
olajmezőn is. 

(MTI) 

1987. III . 18-án, társulatunk közgyűlé
sén 50 éves társulati tagságát elismerő 
oklevelet nyújtott át KŐRÖSSY László tag
társunknak HÁMOR Géza elnök. 

Az 1986. évi közgyűlésen először ítélték 
oda az újonnan alapított „Pro geológia 
applicata" emlékérmet a gyakorlati geoló
giában kiemelkedő eredményeket elért 
következő tagtársainknak: 

ALFÖLDI László 
BARTKÓ Lajos 
BÍRÓ Ernő 
CSÍKY Gábor 
D A N K Viktor 
F E J É R Leontin 
JASKÓ Sándor 
H E G E D Ű S Gyula 
KŐRÖSSY László 
POSGAY Károly 
SÓLYOM Ferenc 
SZABÓ Nándor 
URBANCSEK János 
V A R J Ú Gyula. 

Minthogy az emlékérem akkor még 
n e m készült el, azokat m o s t nyújtotta át 
HÁMOR Géza elnök a jutalmazottaknak. 

S ZABÓNÉ BALOG A n n a beszámolt a SEM-
SEY Andor ifjúgági emlékérem elnyerésére 
hirdetett p á l y á z a t 1987. évi eredményéről. 
A SEMSEY Andor-érmet TÓTH Sándor 
nyerte el „A Dráva-medence mélyföldtani 
felépítésének vizsgálata magas fedésszámú 
reflexiós szeizmikus szelvények segítségé
vel" című dolgozatával. Az érmet HÁMOR 
Géza elnök nyújtotta át. 
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Rudapithecus koponyalelet került elő a rudabányai alsópannon üledékekből 

A rudabányai Vilmos bányarészből, az 
érces alaphegységet borító alsópannon 
lignites üledékekből először 1967-ben ke
rült elő emberszerű ősmajom-lelet, ame
lyet KRETZOI Miklós Rudapithecus hunga-
riausnak nevezett el. Az emberré válás leg
korábbi szakaszát jelző csontmaradvá
nyok száma 1978-ra elérte a 75 tételt. 

Az utóbbi években KORDOS L. által 
vezetett kutatások alkalmával H E R N Y Á K 
Gábor 1985. szeptemberének elején a II. 
sz. lelőhelyen előbb egy Pliopithecus fogat 
(RTJD-76) majd egy gyökérmaradvány 
alatt megvédve egy Rudapithecus kopo
nyatöredékeit (RUD-77) gyűjtötte össze. 
Az 1985. évi budapesti Neogén Kongresz-
szus kirándulását előkészítve HERNYÁK 
G. átadta KORDOS Lászlónak a leleteket 
feldolgozásra, megőrzésre a Földtani Inté
zetben. Ugyanekkor megmutatta az ere
deti lelethelyet, ahol egy éven át mint
egy két köbméter üledék átvizsgálásával 
további, a koponyához tartozó csont és 
fogmaradványokat sikerült találni. 1986 
szeptemberére elkészült a koponya első 
összeállítása, tudományos értékelése. 

A Rudapithecus koponyalelet bemuta
tása 1986. december 11-én a Magyar Ál
lami Földtani Intézetben rendezett sajtó
tájékoztatón, majd azt követő szakmai 
előadóülés keretében történt meg. Az ese
ményről a hazai és nemzetközi sajtó szé
les körben beszámolt. 1987. január 27-én 
az MTA Biológiai és Föld- és Bányászati 

Tudományok Osztálya együttesen rende
zett felolvasó ülésén mutatta be részlete
sen KORDOS L. a Rudapithecus koponya
lelet jelentőségét az emberré válás folya
matának legkorábbi szakaszában. 

A RUD-77. jelű maradvány a legkoráb
bi, 28—30 millió éves Aegyptopithecus és a 
17 millió éves Proconsul africanus kopo
nyalelet után 10 millió éves korával a 
világ harmadik olyan koponyamaradvá
nya, amelyik az emberré válás és az em
berszabású majmok kialakulásának vona
lait dokumentálja. A Rudapithecus abba 
a tágabb csoportba, a Dryopithecus-félék 
közé tartozik, amelyet az utóbbi években 
a csimpánz ós a gorilla, valamint az em
beri nem közös ősének tekintenek. Ebből 
a szempontból van rendkívül jelentősége a 
rudabányai leletnek, hiszen napjainkban 
ez a legépebb, legtöbb információt hordo
zó lelet, amelyik ezt az evolúciós szakaszt 
jelöli. 

A Rudapithecus élesen elkülöníthető a 
pakisztáni 8 millió éves, az orangutan fej
lődéséhez vezető Sivapithecustól, s épebb 
a nagyszámú kínai (Lufeng) Ramapithecus-
Sivapithecus koponyaleleteknél, amelyek 
rendszertani megítélése még kérdéses. 

Az új Rudapithecus lelet előkerülése 
után remélhetőleg újabb lendületet vesz 
a kutatás az újabb maradványok előkerü
lése és tudományos értékelése érdekében. 

Dr. KORDOS László 

Magyarország geológiai alapszelvényei 

Az országos alapszelvény program kere
tében a Magyar Állami Földtani Intézet 
irányításával, számos kutatóhely közre
működésével, hosszabb ideje folyik geoló
giai alapszelvényeink részletes vizsgálata 
( H A A S J. 1980). 1985 folyamán megkezdő
dött a felszíni alapszelvényekre vonatkozó 
legfontosabb információk egységes formá
tumú közreadása is. 

Az etalon jellegű szelvények, a tudomá
nyos és a közvetlen gyakorlati célú mun
kák elősegítése mellett, alkalmasak a fiatal 
szakemberek oktatásának, tanárok tovább
képzésének, a külföldi szakemberek tájé
koztatásának elősegítésére ós a geológiai 
ismeretterjesztést is nagymértékben segít
hetik. 

A „Magyarország geológiai alapszelvé
nyei" sorozatban minden feltárt, karban
tartott alapszelvényről külön dokumentá

ciós anyag készül, amely a szelvény helyét 
bemutató térképvázlatot, a szelvény raj
zát, a legfontosabb jellegeket ábrázoló 
diagrammokat, táblázatokat és a mikrosz
kópi jellegeket, ősmaradványokat is bemu
tató fényképeket, valamint háromnyelvű 
(magyar, angol, orosz) rövid magyarázó 
szöveget tartalmaz. 

A folyamatosan megjelenő sorozat lap
jaiból tetszés szerint állítható össze kirán
dulásvezető, vagy egyéb oktatási, tovább
képzési célú anyag. 

Szemléltetésként egy-egy példát muta
tok be a sorozat eddigmegjelentanyagaiból. 
Az 1., 2., 3., 4. ábrán a helyszínrajzot, a 
szelvényrajzot és diagrammokat bemu
tató fedőlap látható. 

1986 végéig a következő szelvények 
anyaga jelent meg nyomtatott formában 
(zárójelben a szerzők neve): 
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SOPRONI HEGYSÉG 
Ágfalva, Felső-Tödl, vasúti bevágás 

Brermbergi Blokk-kavics Formáció 
Magasbérci Homok Formáció 

miocén (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 
Fertőrákos, Püspöki kőfejtő 

Fertőrákosi Mészkő Formáció 
miocén (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 

Fertőrákos, Újhegyi árkolás 
Soproni Gneisz Formáció 
Sopronbánfalvai Gneisz Tagozat 
Fertőrákosi Földpátos Csillámpala 
Formáció 

paleozóos (KISHÁZI P., IVANCSICS J.) 
Sopron, Brennbergbánya, Köbére, 
Oromvégi kőfejtő 

Soproni Csillámpala Formáció 
Őbrennbergi Csillámpala Tagozat 

paleozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 
Sopron, Gloriettei kőfejtő 

Soproni Csillámpala Formáció 
paleozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 

Sopron, Harkai kúp 
Soproni Gneisz Formáció 
Várisi Gneisz Tagozat 

paleozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 
Sopron, Nándormagaslati kőfejtő 

Soproni Csillámpala Formáció 
Sopronbánfalvai Gneisz Tagozat 

paleozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 
Sopron, Kő-hegyi kőfejtő 

Soproni Gneisz Formáció 
Sopronbánfalvai Gneisz Tagozat 

paleozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 
Sopron, Nándormagaslat ÉNy-i kőfejtő 

Soproni Gneisz Formáció 
paleozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 

Sopron, Óhermes akna, kavicsbánya 
Ligeterdei Kavics Formáció 
Óhermesi Kavics Tagozat 

miocén (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 
Sopron, Récényi úti kőfejtő 

Soproni Csillámpala Formáció 
Vöröshidi Csillámpala Tagozat 

paleozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 
Sopron, Várisi kőfejtő 

Sopron Gneisz Formáció 
Várisi Gneisz Tagozat 

paleozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 
Sopron, Vöröshidi kőfejtő 

Soproni Csillámpala Formáció 
Vöröshegyi Csillámpala Tagozat 

paleozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 
Sopron, Brennbergbánya, Kovács-árok 

Őbrennbergi Csillámpala Tagozat 
paleozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 

KŐSZEGI HEGYSÉG 
Bozsok, Ny-i lejtő kőfejtő 

Bozsoki Zödpala Formáció 
Kalaposkői Zöldpala Tagozat 

mezozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 

Cák, Felső-kőfejtő 
Velemi Mészfillit Formáció 
Cáki Konglomerátum Tagozat 

mezozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P. ) 
Kőszeg, Borospincék völgyfője, szirt 

Kőszegi Fillit Formáció 
Velemi Kvarcifiilit Tagozat 

mezozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 
Kőszeg, Szabóhegy, Szerpentin I I . kanyar 

Kőszegi Fillit Formáció 
Velemi Szericitfillit Tagozat 

mezozóos (IVANCSICS J., K 2 SHÁZI P.) 
Kőszeg, Szabóhegy, Velemi út bevágása 

Kőszegi Fillit Formáció 
Pogányhegyi Mészfillit Tagozat 

mezozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 
Kőszeg, Szurdokvölgy 

Kőszegi Fillit Formáció 
Szurdokvölgyi Kvarcfillit Tagozat 

mezozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 
Velem, Szt Vid hegyi „Szépkilátó" útbe-
vágása 

Kőszegi Fillit Formáció 
Velemi Szericitfillit Tagozat 
Pogányhegyi Mészfillit Tagozat 

mezozóos (IVANCSICS J., KISHÁZI P.) 

BALATONFELVIDÉK 
Alsóörs, Lovasi útbevágás 

Lovasi Agyagpala Formáció 
perm (LELKESNÉ FELVÁRY GY.) 

Alsóörs, Bajcsy Zs. u. 
Lovasi Agyagpala Formáció 
Porfiroid Tagozat 

ordovicium (LELKESNÉ FELVÁRI GY. ) 
Aszófő, 71-es út bevágása 

Aszófői Dolomit Formáció 
triász (LELKESNÉ FELVÁEY GY.) 

Balatonfőkajár, Somlyó-hegy 
Balatonfőkajári Kvarcfillit Formáció 

ordovicium (LELKESNÉ FELVÁRI G Y . , 
DUDKO Antonyina) 

Balatonfüred, Arácsi vasúti bevágás 
Arácsi Formáció 
Nádaskúti Dolomit Tagozat 

triász (HAAS J.) 
Csopak, Nosztori völgy 

Sándorhegyi Mészkő 
triász (OBAVECZ J.) 

Felsőörs, Forráshegy 
Megyehegyi Dolomit Formáció 

triász (HAAS J., SZABÓ I . , OBAVECZNÉ 
S. A., LELKES G Y . , KOVÁCS S., 
KOZUB H., IVANCSICS J.) 

Káptalanfüred, útbevágás 
Balatonfelvidéki Homokkő Formáció 

perm (IVANCSICS J., MAJOROS GY.) 

BAKONY 
Jásd, Kőbánya 2 szelvény 

Zirci Mészlő Formáció 
Mesterhajagi és Gajavölgyi Tagozat 

kréta (CSÁSZÁR G.) 
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Nyírád, Darvastó 
Darvastói Formáció 
Szőci Mészkő Formáció 

eocén (KECSKEMÉTI T., VÖRÖS A.) 
Szőc, Balatonhegyi lépcsős feltárás 

Szőci Mészkő Formáció 
eocén (KOPEK G., D U D I C H E., KECS

KEMÉTI T.) 
Úrkút, Mangániszap tároló 

Zirci Mészkő Formáció 
Úrkúti Tagozat 

jura (CSÁSZÁR G.) 

VELENCEI HEGYSÉG 
Sukoró, kőfejtő 

Nadapi Andezit Formáció 
eoeén-oligocén (DARIDÁNÉ TICHY M.) 

Sukoró, Ördöghegy 
Velencei Gránit Formáció 

karbon (Ó. KOVÁCS L.) 

GERECSE 
Lábatlan, Nagypisznice kőfejtő 

Pisznicei Mészkő Formáció 
jura ( K O N D A J . ) 

Süttő, Kisgerecsei kőfejtő 
Kisgerecsei Márga Formáció 

jura (KONDA J . ) 

BUDAI HEGYSÉG 
Budaörs, Űthegy, kőfejtő 

Nagysápi Mészkő Formáció 
Budai Márga Formáció 

oligocón (NAGYMABOSY A.) 
Budapest, Pusztaszeri út 

Budai Márga Formáció 
eocén (NAGYMABOSY A.) 

Budapest, Zugliget, Szarvas G. u. 
Tardi Agyag Formáció 

oligocén (NAGYMABOSY A.) 
Solymár, Várerdőhegy 

Hárshegyi Homokkő Formáció 
oligocén (NAGYMABOSY A.) 

MECSEK 
Kővágótöttös, Tótvári feltárás 

Jakabhegyi Vöröshomokkő Formáció 
triász (KASSAI M.) 

Pécs, Lapisi úti feltárás 
Misinai Formáció 
Lapisi Mészkő Tagozat 

triász (RÁLISCHNÉ FELGENHAUEB E.) 
Pécs, Lapisi út 7. km-kő 

triász (RÁLISCHNÉ FELGENHAUEB E.) 
Pécs, Misina úti feltárás 

triász (RÁLISCHNÉ FELGENHAUEB E.) 

VILLÁNY 
Villány, Templomhegyi sikló-bevágás 

Mészhegyi Homokkő Formáció 
Somsicshegyi Formáció 

triász (RÁLISCHNÉ FELGENHAUER E.) 

B Ü K K 
Noszvaj, Kiseged, útbevágás 

Tardi Agyag 
Kiscelli Agyag Formáció 

oligocén (NAGYMABOSY A.) 
Noszvaj, Nagyimány, pincesor 

Kiscelli Agyag Formáció 
Noszvaj i Tagozat 

oligocén (NAGYMABOSY A.) 
Síkfőkút, kőfejtő 

Budai Márga Formáció 
eocén-oligocén (NAGYMABOSY A.) 

Szilvásvárad, Gerenna-vár 
Gerennavári Mészkő Formáció 

triász (PELIKÁN P.) 
1987-ben további 36 dokumentációs 

anyag kiadását tervezzük. A kiadványok 
a Magyar Állami Földtani Intézet könyv
táránál rendelhetők meg. A megjelent 
anyagok listáját a társulat műsorfüzetében 
rendszeresen közzétesszük. 

H A A S János 
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Tájékoztató 

a magyar ásványtani adatbázisról és 
„A magyarországi terméselemek és szulfidok kritikai átnézete" 

című munkáról* 

I. Előzmények 

A magyarországi terméselemek és szul
fidok kritikai átnézetének munkálatai a 
Kárpát-balkáni gyűrt övezet ásványtani 
enciklopédiája (AE) magyarországi része
ként 1984. tavaszán, a Kárpát-balkáni 
Geológiai Asszociáció (KBGA) Ásványtan-
Geokémiai Bizottsága szmolenyicei ülését 
követően kezdődtek. 

Ekkor jött létre MOEVAI Gusztáv (KFH) 
koordinálásával a magyarországi szerkesz
tő-bizottság, amelynek elnöke dr. MEZŐSI 
József (JATE), tagjai dr. GATTER István, 
JÁNOSI Melinda és P A P P Gábor (ELTE), dr. 
P E S T Y László (MTA GKL), dr. SZAKÁLL 
Sándor (Herman Ottó Múzeum), titkára 
WEISZBTJRG Tamás (ELTE). 

A szerkesztő-bizottság megállapította, 
hogy az ÁE magyarországi részét nem 
lehet egyszerűen az (éppen második kiadás
ban megjelenő) egyetlen magyar topogra-
fikus mineralógia, KOCH Sándor könyve 
alapján összeállítani. Ennek két fő oka 
van: 1. a könyv adatgyűjtésében nem sze
repelt valamennyi magyar adattár; 2. a 
könyvnek nem volt célja az adatok rend
szeres kritikája. 

Ezek alapján kapott az ELTE Ásvány
tani tanszéke megbízást az ÁE magyaror
szági részének elkészítésére, az AE teljes 
szerkezetének átgondolására, és ennek ré
szeként a terméselemek-szulfidok fejezet 
tényleges összeállítására. Az elkészült ré
szek lektorálását a szerkesztő-bizottság 
kapta föladatul. 

II. Megvalósítás 

I I / l . Az előkészítés 

Az elkészítendő összeállítás kritikai célja 
feltételezte az eredeti adatforrások vissza
keresését, és a másodlagos, átvett adatok 
kiszűrését. 

Az adatfelvételhez kijelöltük az adattá
rakat, folyóiratokat és könyveket, valamint 
az átvizsgálásra érdemes köz- és magán
gyűjteményeket, magraktárakat. 

Ezek után megterveztük és sokszoro-
síttattuk az adatfelvevő kartonokat. 

Az I. jelű karton az ásványokra vonat
kozó irodalmi adatok összegyűjtésére és 
kritikai értékelésére szolgál. 

A II. jelű kartonon a gyűjteményekben 
található alappéldányokat írjuk le. 

II/2 Az adatok felvétele, értékelése és fel
használása 

Az adatfelvételezést az I. kartonra az 
ELTE Ásványtani tanszéke, a II. kar
tonra a miskolci Herman Ottó Múzeum 
koordinálta. 

Az adatfelvételt a szerkesztőbizottság-
tagjai, valamint DTJNKL István végezték. 

Az adatok nagy részének összegyűjtése 
után kezdtük meg a kartonok szűrését. 

A vizsgálati eredményeknél és leírások
nál azt elemeztük, hogy az egyes állítások 
mennyire vannak adatokkal alátámasztva, 
és hogy a felhasznált vizsgálati módszerek 
mai tudásunk szerint mennyire alkalma
sak az adott ásványfaj meghatározására. 
E munka feltételezte a szulfidokkal foglal
kozó nemzetközi kézikönyvek és a friss 
nemzetközi szakirodalom folyamatos ta
nulmányozását. 

Mindezek alapján négy kategóriába so
roltuk a kartonokat: 
A: biztos (megfelelően dokumentált) adat, 
B: bizonytalan (hiányos vagy elavult do-
kumentációjú) adat, 
C: említés (minden részletezés nélkül), 
D: téves (biztosan hibás) adat. 

A minősített kartonokat (a fajokon be
lül) pontos lelőhely szerint csoportosítot
tuk. Az egy csomóba került kartonok 
minősítése (összesítve) a fenti négy kate
góriának megfelelően minősítette minden 
egyes lelőhelyen minden egyes faj jelenlé
tének bizonyítottságát. 

A gyűjteményi példányokról felvett 
lapoknál a szűrés azt jelentette, hogy kije
löltük a biztos azonosításhoz feltétlenül 
szükséges vizsgálatokat. 

Ezután már az adatok felhasználása 
következett. Az „A" kategóriájú adatok 
automatikusan bekerültek az ÁE magyar 
változatába. A ,,B", ,,C" és , ,D" kategó
riájú adatokat két csoportra osztottuk. 
Az eg3'ikbe kerültek azok, ahol lehetőség 
van az adat pontosítására, mivel arról a 
lelőhelyről van az alapgyűjteményben pél-

» (Készült a KFH, az ELTE Ásványtani tanszéke és a MFT Ásványtan-Geokémiai szakosztálya által közö
sen szervezett 1987. március 10-i munkaülés meghívottjai számára). 
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dány. Ezekben az esetekben az adat a 
vizsgálatok után elvileg „újjászületve" 
ismét visszajuthat a láncba, és újbóli szű
rés után (lehet, hogy más fajként !) az „A" 
kategóriába kerül. (Ennek problémáiról ld. 
a I II / l pontot.) 

A másik csoportba az ellenőrizhetetlen 
adatok tartoznak. Itt a , ,B" és ,,C" kate
góriájúak (a bizonytalanság megfelelő jel
zésével) bekerültek a magyar változatba, 
míg a „D" kategóriásaktól eltekintettünk. 

Az AE magyar változatából valamennyi 
„A" kategóriájú adat, és a , ,B" kategóriájú 
adatok egy része alapján készült az enciklo
pédia „nemzetközi" változata. 

Ennek során a nemzetközi szerkesztő 
bizottság által kidolgozott szempontokat 
figvelembe véve rendszereztük az adato
kat. 

1986. áprilisig a 671 ásványmegjelenés
ről felvett 5212 I. kartonon eredetileg 
szereplő 116 „faj "-leírásból 56 volt a mai 
fajdefiníciókkal egyeztetve elfogadható. 
Ezekből elkészítettük az önálló címszava
kat (amelyek közt két összevont is van). 

27 fajleírásnál a közölt vizsgálati ada
tok nem támasztották alá kellő megala
pozottsággal a névadást. Ezeket cso
portosítva, tájékoztató jellegű függelékbe 
vontuk össze, az eredetileg publikált neve
ket pedig a magyar változatban zárójel
ben közöltük. 

28 fajnév egyértelműen téves, vagy a 
faj (csoport) mai azonosításához elenged
hetetlenül szükséges vizsgálatok nélküli 
volt. Ezeket a magyar változatban záró
jelben tüntettük föl. 

5 elnevezés ásványtanilag nem volt ér
tékelhető. 

A megírt szövegeket a szerkesztő-bizott
ság megtárgyalta és összevetette az elfo
gadott nemzetközi leírási mintával. Az 
így lektorált „nemzetközi" változatból 
készült az orosz fordítás. 

II/3 Az alapgyűjtemény 

Az alapgyűjtemény összeállításához a 
következő gyűjtemények anyagát vizsgál
tuk át. 
Magyar Állami Földtani Intézet (Bp.) 
Természettudományi Múzeum (Bp.) 
Herman Ottó Múzeum (Miskolc) 
NME Ásyány-Kőzettani Tanszék (Miskolc) 
JATE Ásványtani-Kőzettani-Geokémiai 

Tanszék (Szeged) 
ELTE Ásványtani Tanszék (Bp.) 
BME Ásvány- és Földtani Tanszék (Bp.) 
KLTE Ásvány- és Földtani Tanszék (Deb

recen) 
Mátra Múzeum (Gyöngyös) 
Ércbányászati Múzeum (Budabánya) 

Helytörténeti Múzeum (Komló) 
Janus Pannonius Múzeum (Pécs) 
Visky Károly Múzeum (Kalocsa) 
Balaton Múzeum (Keszthely) 
Református Kollégium (Debrecen) 
Pannonhalmi Főapátság 

Ezeken kívül több, földtani kutatást 
végző vállalat magraktárait is átvizsgáltuk 
— az ottani viszonyok nyújtotta lehető
ségeknek megfelelő teljességgel. 

Néhány nagyobb magángyűjtemény 
anyagát is átnéztük, valamint az összeállí
tott listát közzétéve felhívással fordultunk 
a magángyűjtőkhöz, kiegészítő adatokat 
kérve tőlük. 

Ha egy lelőhely egy ásványfajából több 
(vagy sok) példány van az országban, 
akkor az alapgyűjteménybe egy vagy 
két (lehetőleg más-más intézménynél le
vő), olyan jellegzetes példányt sorolunk 
be, amelyik elég nagy ahhoz, hogy esetle
ges későbbi vizsgálatokhoz anyagot lehes
sen levenni belőle; továbbá besorolunk 
minden olyan példányt, amely különleges 
tulajdonságokkal rendelkezik (pl. külön
legesen nagy, vagy ritka kristályformák 
jelennek meg rajta, vagy a már elvégzett 
vizsgálatok mutatnak valamilyen szokat
lan tulajdonságot). 

A példényok listáját számítógépre vit
tük, és azt a kutatóhelyek számára folya
matosan megküldjük. 

Az összeállított alaplistából kitűnik, 
hogy gyűjteményeinkben sajnálatosan 
gyengén vannak „anyaggal" dokumentál
va a szakirodalomban egy-egy lelőhelyről 
leírt fajok (lehetetlenné téve ezzel a ko
rábbi vizsgálatok ellenőrzését, illetve a 
kor követelményeinek megfelelő kiegészí
tését). 

III. Tapasztalatok, javaslatok és összefog
lalás 

1. Az adatbázis működéséből adódó 
előny, hogy kibuknak azok a fajok és lelő
helyek, amelyek kellő megalapozottság 
nélkül „szivárogtak be" szakirodalmunkba 
(vagy egykoron megalapozottan kerültek 
be, de az idők során elavultak), és néha 
már teljesen önálló életet élve lerontják a 
különböző teleptani és földtani szintézi
sekhez felhasználható kiindulási adatok 
minőségét. Ez az előny akkor válhatna 
igazán hasznossá, ha nemcsak azt tud
nánk kijelenteni, hogy valamely ércünk 
ásványainak leírása kiegészítésre szorul, 
hanem legalább a már meglevő alapmin
ták szükséges (újra)vizsgálatával megad
hatnánk, hogy valójában milyen tulaj
donságú, milyen ásványok jelennek meg 
benne. 
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Egyes (újra)vizsgálatoknak tehát fon
tos szerepe volna az egész adatbank hasz
nálhatóságát illetően (lásd fentebb a kar
tonok minősítésénél). 

2. Az adatkezelés, valamint az egyes 
enciklopédia-címszavak szövegszerkesztése 
eredetileg 2 db összekapcsolt személyi szá
mítógépen ( 2 x 6 4 kbyte) történt. Ez a 
teljesítmény a szövegszerkesztéshez ide
ális, azonban az adatbázis rohamos növe
kedése következtében az adatkezelést ké
sőbb már nem tudtuk megoldani vele 
időkímélő és felhasználócentrikus módon. 
Ennek eredményeként elengedhetetlenné 
vált az adatbázis áthelyezése egy olyan 
nagyobb számítógépre, amelynek teljesít
ménye egyben lehetővé teszi a további ás
ványosztályok felvételezését is. Az adat
bázis várhatóan az 1987. év végétől így 
egységesen kezelhetővé válik. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy attól kezdve az éven
ként aktualizált változatot a hazai kuta
tóhelyek „szolgáltatás jelleggel" lemezen 
meg is kaphatják. 

3. Külön gondot jelentenek az ÁE 
nemzetközi szerkesztő bizottsága által 
igényelt fotó és egyéb mellékletek. Néhány 
nagyobb kutatóhelyünk (pl. MTA GKL) 
pozitív példájától eltekintve sajnálatosan 
gyengének mondható a kutatási munkák 
tárgyi (képi) dokumentálása. 

Az adatbázishoz minőségben igazodó, 
nem díszítésre, hanem a tényleges doku
mentálásra szolgáló képanyag kiválasztá

sát, sokszori (fotótechnikai) kísérletezés 
után sem nevezhetjük sikeresnek. Ennek 
ellenére megkezdtük az ásványtani képi 
dokumentációt egységesen tartalmazó ar
chívum létrehozását. I t t természetesen 
csak a nyomtatott képek — jelentős minő
ségromlással járó — újrafényképezését tud
juk célul kitűzni. 

Megítélésünk szerint érdemes volna a 
nyomtatásban megjelenő ásványtani mun
kákhoz mellékelt eredeti fotók egy-egy 
példányának gyűjtését és megfelelő meg
őrzését (archiválását) főhatósági szinten 
elrendelni. Az így létrejövő archívum azu
tán „szolgáltatás jelleggel" bárki számára 
hozzáférhető lenne, és a szakszerű leírások 
révén az innen közölt ábrák szakmai és 
szerzői adatai mindig pontosan idézhetők 
lennének. 

összefoglalásként elmondható, hogy a 
terméselemek és szulfidok feldolgozásával 
megkezdtük egy folyamatosan karbantart
ható országos mineralógiai adatbázis kiépí
tését, amely lehetővé teszi, hogy a már 
elvégzett vizsgálatokról napra kész, pontos 
adatokkal szolgáljunk a hazai földtani 
kutatásnak, és ami egyben garanciát jelent
het arra, hogy Magyarország a későb
biekben is részletes és pontos adatokkal 
szerepeljen a Kárpát-balkáni gyűrt övezet 
ásványtani enciklopédiájában. 

P A P P Gábor—SZAKÁLL Sándor— 
WEISZBURG Tamás 

A mediterrán neogén rétegtana regionális bizottságának (RCMNS) 
VIII. kongresszusa. (Budapest, 1985. IX. 15 — 22.) 

Előzmények 

Az RCMNS athéni kongresszusán (1979) 
kérte fel a végrehajtó bizottság a magyar 
felet a soron következő kongresszus meg
szervezésére. Előzetes felhatalmazás alap
ján, a párizsi Nemzetközi Geológiai Kong
resszus alkalmából 1980. július 15-én tar
tott RCMNS végrehajtó bizottsági ülésen 
jelentette be HÁMOR Géza Magyarország 
rendezési készségét. Az RCMNS elnöké
nek címzett, 1980. december 17-én kelt 
meghívó, ill. védnökséget vállaló levelet a 
Magyar Tudományos Akadémia nevében 
LÁNG István főtitkárhelyettes, a Központi 
Földtani Hivatal nevében FÜLÖP József 
elnök, a Magyarhoni Földtani Társulat 
nevében D A N K Viktor elnök, a Magyar 
Állami Földtani Intézet nevében HÁMOR 
Géza igazgató írta alá. Az RCMNS elnöke, 
J. E. METTLENKAMP a meghívást köszönet
tel elfogadta (1981. április 23.) és ezirányú 
döntését az RCMNS végrehajtó bizottsága 

1981. szeptember 24—27-i, Hármaskúton 
(Magyarország, Bükk-hegység) tartott ülé
se megerősítette. Az ülésen HÁMOR Gézát 
az RCMNS alelnökévé választották és fel
kérték a kongresszusi szervezőbizottság el
nökéül. 

Az illetékes magyar szervek a jkong-
resszus rendezésével a Magyar Állami 
Földtani Intézetet és a Magyarhoni Föld
tani Társulatot bízták meg. 1982 január
jában a szervezőbizottság megtartotta első, 
alakuló ülését HÁMOR Géza elnök és H A L 
MAI János titkár vezetésével, és a további
akban a különböző célfeladatokra orientált 
bizottságokban folytatta munkáját. 

Tudományos programbizottság 

A bizottság a kongresszus tárgyköreit 
az alábbiak szerint csoportosította: 

— a Mediterrán és a Paratethys bio-
sztratigráfiai egységeinek korrelációja, a 
Mediterrán és Paratethys sztratotípusok 
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és határsztratotípusok definíciója, ill. rede-
finíciója; a kronosztratigráfiai egységek 
korrelációja; magnetosztratigráfiai és ra
diometrikus adatok, a bio- és kronosztra
tigráfiai egységek korrelációja a numerikus 
skálákkal, 

— a Mediterrán és Paratethys meden
cék analízise, evolúciója rétegtani, ősföld
rajzi, tektonikai, szedimentológiai, geofizi
kai adatok alapján; geotektonikai esemé
nyek tér-idó kacsolata; a magmatizmus 
tér-idő összefüggései; metamorfózis; relatív 
lemezmozgások a neogénben; IUGS R D P 
„Közép- és Kelet-Európa neogén ősföld
rajzi térképei" c. project eredményeinek 
bemutatása, 

— a neogén tengeri, brakk, édesvízi, 
terresztrikus ökoszisztémák vizsgálata, re
konstrukciója; tengeri őskörnyezet vizsgá
latok stabil izotópok és agyagásványok se
gítségével; paleooceanográfia; a fauna és 
flóra időbeli és térbeli elterjedése; kap
csolatok az ősföldrajzi és a geodinamikai 
kialakulás és őskörnyezeti analízis között, 

— a korrelációba hozott neogén föld
történeti események nyersanyagainak ge
netikai, felhalmozódási és eloszlási tör
vényszerűségeinek vizs_ 

— a Pannon-medence fejlődéstörténeti 
modelljének bemutatása. 

A programbizottság témái és közremű
ködői: 

Relatív és numerikus időskálák, 
konvenerek: M E N N E S V. V., STEININ
GER F . F . , BERGGREN W . A . , BALOGH K . 

titkár: HALMAI J . 
A Mediterrán és a Paratethys geohistó-

riája, 
konvenerek: BOCCALETTI M., DERCOURT 

J . , NOSOVSKY M., JÁMBOR Á . 
titkár: HORVÁTH F . 
Paleoökológia, ökosztratigráfia, 
konvenerek: DEMARCQ G., NEVESSKAYA 

L . A . , Suc J . P., M E I N P., VAN DER 
ZWAAN G. J . 

titkár: KORDOS L . 
A neogén ásványi nyersanyagok gene

tikája, felhalmozódási, eloszlási törvény
szerűségei és azok rétegtani kapcsolatai, 

konvenerek: MEULENKAMP J . E., D A N K 
V . , SHNIUKOV F . , B E N D A L . 

titkár: BÉRCZI I. 

A kongresszusi témák és a szimpózium 
esetében a magyar titkárok egyik fő fela
data a magyar kutatási eredmények bemu
tatásának megszervezése volt. 

A tudományos programbizottság több 
éves szervező, előkészítő munka után az 
RCMNS vezetőségével közösen, 1985. ápri
lis 28—29-én, Visegrádon tartott ülésén 
véglegesítette a kongresszus és a szimpó
zium tematikáját (lásd a beszámoló végén). 

Tagjai voltak: BARTKÓ L . , B Á L D I T. 
BÉROZI I., DERMITZAKIS М., FUCHS R. 
GELTAI R., GEORGIADES-DIKEOULINA E . 
GABUNIA L . K., HALMAI J . , , H Á M O R G.; 

HOMEWOOD P., JÁMBOR Á . , KOJUM 
DGIEVA E . , KORDOS L . , KORONOVSZKI N 
V . , K Ó K A Y J . , KRISTIC N., MAEINOVIC D . 
MÜLLER P., M E N N E S V . V . , RADÓCZ Gy. 
RÖGL F . , SOLTI G., STEININGER F . , SY-
MEONIDIS K . , SUVACKY E . V . TANER G.: 

VELITZELOS E . , W E S S E L Y G., ZELENKA Т . 

Adminisztrációs és publikációs bizottság : 

GÉBER Zs., HALMAI J . , CSERNY T., HOR
VÁTH F . , JÁMBOR Á . , és a M A L É V A I R 
TOURS Kongresszusi Csoportja. 

A kongresszus különböző szervező bi
zottságainak munkáját segítette, a kon
gresszus szakmai tekintélyét fokozta, hogy 
elismert szakemberek, neves intézmények, 
ipari cégek vállaltak védnökséget. 
Személyi védnökök: 

HUTCHISON W. W. az IUGS elnöke 
SEIBOLD E az IUGS volt el

nöke 
M E N N E R V. V. az IUGS volt al

elnöke 
COWIE J. W. az ICS elnöke 
GLAESSNER M. F. az ICS volt alel

nöke 
SENES J. az SNS elnöke 
HORNIBROOK N. az RCPNS volt 

de В. elnöke 
S Y M E O N I D I S N . a VII. RCMNS 

kongresszus el
nöke. 

Védnökséget vállalt továbbá 2 akadé
mia, 7 intézmény, 19 kutatóintézet, 14 
társulat és 13 vállalat Magyarországról és 
külföldről. 

A kongresszus megnyitója 1985. szep
tember 15-én volt a budapesti Kongresz-
szusi Központban, amelyen 33 ország 
478 kutatója, számos hazai és külföldi 
térsintézet, vállalat, egyetem, egyesület 
képviselője vett részt. Az elnökségben he
lyet foglalt LÁNG I., az MTA főtitkára, 
D A N K V., a K F H elnöke, TELEKI P., az 
IUGS elnökének megbízottja, COWIE J . 
E . az ICS elnöke, SENES J . elnök és 
STEININGER F. alelnök, az SNS képvisele
tében, BARRON J . A., az RCPNS titkára, 
VON B R A U N E . , az IGCP titkára, METTLEN
KAMP J . E . elnök és RÖGL F. titkár az 
RCMNS képviseletében, HÁMOR G., a 
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kongresszus elnöke és HALMAI J . , a szer
vezőbizottság titkára. 

Az első napi magyar ünnepi megnyitó 
után négy reprezentatív előadás mutatta 
be a magyarországi neogént ós beszámolók 
hangzottak el a nemzetközi szervezetek 
keretében folyó kutatási programok ered
ményeiről. A kongresszus az előre megha
tározott témákban plenáris és munkabi
zottsági ülésekkel folytatta munkáját szep
tember 16, 17, 18 és 20-án. Az „Európai 
késő kainozoós ásványi nyersanyagok" e. 
szimpózium szeptember 20—21-én tar
totta üléseit, melynek megnyitóján K A -
POLYI László ipari miniszter képviseletében 
CZIPPER Gyula miniszterhelyettes vett 
részt. 

Az ülés hat napja alatt elhangzott 221 
előadás, az előadásokat 40 poszterbemutató 
egészítette ki. 

A kongresszus ideje alatt több nemzet
közi szervezet is ülést tartott. A tudomá
nyos program keretében az IUGS paleo-
gén/neogén határ munkabizottság busi
ness meetingek keretében együttes ülést 
tartott az RCMNS, SNS és a paleogén/ne-
ogén határbizottság (40 fő), valamint az 
alakulóban levő új IGCP project is: „Globá
lis késő-kainozoós történések, energia és 
ásványi nyersanyagok" (60 fő), az IUGS 
R D P „Közép- és Kelet-Európa neogén 
ősföldrajzi térképei" c. project (20 fő). 

A kongresszus meghirdetett tanulmány
útjai közül az alábbiak valósultak meg: 
A/l. Északmagyarország neogén rétegtana 

és az intramontán medencék geodinami-
kája (oligocén-miocén-pliocén feltárások, 
alapszelvények, az egri emelet sztratotí-
pusa, rudabányai prehominida lelőhely, 
neogén alapfúrások) — 1986. szeptember 
10—14, négy ország 11 résztvevőjével. 

A/3. Keleti Paratethys sztratotipusok és 
alapszelvények a Kaukázus előterében 
(csokraki, konkai, sakarauli, kocakuri, 
szarmata, akcsagali sztratotipusok, alap
szelvények és határalapszelvények) — 
— 1985. szeptember 4—14, kilenc ország 
23 résztvevőjével. 

B/l. Az ipolytarnóci természetvédelmi te
rület első hivatalos szakmai bemutatója. 
A tanulmányúthoz kapcsolódóan Ipoly-
tarnócon rendezte a Magyarhoni Föld
tani Társulat 1985. évi vándorgyűlését a 
kongresszus tiszteletére. í g y a hivatalos 
résztvevőkön kívül közel 200 magyar 
szakembernek nyílt lehetősége megte
kinteni a természetvédelmi területet, 
találkozni a kongresszus résztvevőivel 
— 1985. szeptember 19., 19 ország mint
egy 240 résztvevőjével. 

C/4. Magyarország neogén ásványi nyers
anyagai — 1985. szeptember 22—26., 
hét ország 16 résztvevőjével. 

A szakmai tanulmányutak kiemelkedő 
eredménye, hogy a szakértők részére elő
ször sikerült biztosítani a K-i Paratethys 
alapszelvényeinek helyszíni tanulmányo
zását. 

A kongresszus hivatalos kiadványai: 

1. Kongresszusi anyagok: 
Programme of the Vl I I th Congress of 
RCMNS and Symposium on European 
Late Cenozoic Mineral Resources. 
— Hungarian Geological Survey, Bu
dapest, 1985, 82 p. 
Abstracts of the VLTIth RCMNS Cong
ress and Symposium on European Late 
Cenozoic Mineral Resources. 
— Hungarian Geological Survey, Buda
pest 1985, 630 p. 
RÖGL F. (ed.): Mediterranean and Pa

ratethys Neogene. Report on Activity 
of RCMNS Working Groups and 
Bibliography 1979—1984. 
— Hungarian Geological Survey, Bu
dapest 1985, 293 p. 

HÁMOR G.—JÁMBOR Á.—SBLMBCZI I.: 
History of the understanding the 
Neogene in Hungary 1806—1985. A 
magyarországi neogén kutatások tör
ténete 1806—1985. —Budapest , 1985. 
113 p. (Minikönyv) 

H Á L A J . (ed.): Neogene mineral resour
ces in the Carpathian Basin. Histori
cal studies on their utilization. 
— Hungarian Geological Survey, Bu
dapest 1985. 656 p. 

Proceedings of the VLHth RCMNS 
Congress and Symposium on Euro
pean Late Cenozoic Mineral Resour
ces 
— Annals of Hungarian Geological 
Institute Vol. LXX. 

2. Kirándulásvezető füzetek: 
BALÁZS E . — B Á L D I T.—RAVASZ-BARA

NYAI I .—BÉRCZI I . — B O D A J . — B O H N -
HAVAS M . — B O N A J .—CLIFTON, H. E .— 
FARKAS-BULLA J . — G A J D O S I . — G E I G E R 
J . — G O D A L.—GYARMATI P . — H A J Ó S M.— 
HÁMOR G.—JÁMBOR Á . — J A N K O V I C H I.— 
JUHÁSZ A . — K Ó K A Y J . — K O R D O S L.— 
KORECZ A.—KORECZ-LAKY I . — K O R P Á S -
H Ó D I M.—KŐVÁRI J . — M Á T Y Á S E.—MÉ
SZÁROS L .—MÜLLER P . — N A G Y E . — N É 
METH G.—NUSSZER A . — P A P S.—POGÁ
CSÁS Gy.—RADÓCZ Gy.—RAVASZ C S . — 
RÉVÉSZ I . — R U M P L E R J . — S Z A L A Y Á . — 
SZENTGYÖRGYI K.: Geodynamic evolution 
of intramontane basins, neogene strati
graphy in northern Hungary and in Buda
pest. Field guide of excursion A- l (pre-
congress), 10—14 September 1 9 8 5 . — 
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Hungarian Geological Survey, Budapest, 
1985. 69 p. 

ADAMIA Sh. A . — A N A N I A S H V I L I G. D . — 
BADZOSHVILI TS. I .—BULEISHVILI D. A . — 
DZHANELIDZE D. I . DZHAPAIDZE I. N. 
KURTSHALIA T . A.—MAGALOSHVILI G. 
A . — M A I S U B A D Z E L. S—.MINASHVILI TS . 
D.—MUSKHELISHVILI L. V . — P A N A V A D. 
J . — P O P H A D Z E L. I. PUBTSHELADZE H. 
N.—RAMISHVILI I . Sh.—SAHELASHVILI Z. 
V.—SHATILOVA I . I .—TAKTAKISHVILI I. 
G.—VEKUA A . K . — V E K U A M. L .—ZGENTI 
E . M.: Eastern Paratethyan Neogene 
Stratotypes and key sections in Soviet 
Georgia. Field guide of excursion A - 3 
(pre-congress) 4—14 September 1985. — 
Hungarian Geological Survey Budapest, 
1985, 106 p. 

HÁMOR G.—KORDOS L.—BARTKÓ L.: 
Palaeoenvironment at Ipolytarnóc. Pa-
laeogeographic reconstruction of the Lo
wer Miocene. Field guide of excursion В 
(midcongress) 19 September 1985. — 
Hungarian Geological Survey, Budapest, 
1985, 33 p. 

BÉRCZI I .—BOGDANOVIC P . — D O L I C D . — 
JANKOVTC P .—KNEZEVICS S .—KOJUM-
DGIEVA E . — K R S T I C N.—MAEINOVIC D . — 
MILAKOVIC B.—MILIO R . — O B R A D O V I C J . 
POPOV N . — R É V É S Z I. —SECEROV P.— 
SPAJIC O. —STEVANOVIC P. —SZENTGYÖR-
GYI K. — ZEREMSKI M.: Post orogenetic 
evolution of the Pannonian, Dacián and 
Euxinic Basins (Hungary—Yugoslavia— 
Bulgaria). Field guide of excursion C-3 
(post-congress) 22 September — 1 October 
1985. — Hungarian Geological Survey, 
Budapest, 1985, 92 p. 

BAKSA ÇS.— BABDÓCZ В . — B I H A R I Gy.— 
JÁMBOR Á.— JUHÁSZ A . —KLESPITZ J . — 
MAD AI L .—MAKRAI L. —MÁTYÁS E.— 
RADOVITS L. —SOLTI G. —SZALÓKI L — 
ZELENKA T . : Neogene Raw Materials in 
Hungary. Field guide of excursion C-4 
(post-congress) 22—25 September 1985. 
— Hungarian Geological Survey, Buda
pest 1985,,95 p. 
3. A M. Áll. Földtani Intézet által kon
gresszusi emblémával megjelentetett mo
nografikus összefoglalások: 

BARTKÓ L.: Ipolytarnóc földtani váz
lata. Geology of Ipolytarnóc. — Geologica 
Hungarica, Ser. Palaeontologica, fasc. 44. 
11 — 72. Budapest. 

B O K N - H A V A S M. : A Kelet-borsodi me
dence ottnagi képződményeinek mollusca 
vizsgálata. Ä Study of Ottnangian mol
luscs from the eastern Borsod basin 
(N-Hungary). — Geologica Hungarica, 
Ser. Palaeontologica Fasc. 48. 97 — 177 p. 
Budapest, 1985. 

H A B L Y L.: Ipolytarnóc alsó-miocén fló
rája. Early Miocene plant fossils from 

Ipolytarnóc, N . Hungary. — Geológia 
Hungarica, Ser. Palaeontologica fasc. 44. 
73 — 256 p. Budapest 1985. 

HAJÓS M . : Á magyarországi miocén 
diatomás képződmények rétegtana. Stra
tigraphy of Hungary's Miocene Diato-
maceous earth deposits. — Geologica 
Hungarica, Ser. Palaeontologica, Fasc. 49. 
Budapest 1986. p. 339. 

HÁMOR G.: A Nógrád-Cserhát kutatási 
terület földtani viszonyai. Geology of the 
Nógrád-Cserhát area. — Geologica Hun
garica, Series Geologica Tom. 22. p. 307. 
Budapest, 1985. 

KÓKAY J . : A középső- és a Keleti-Para-
tethys kapcsolata a felső-bádeni tenger 
sótartalom-viszonyai tükrében. Central and 
Eastern Paratethyan interrelations in the 
light of the Late Badenian Salinity Con
ditions — Geologica Hungarica, Ser. Pa
laeontologica, Fasc. 48. 7—96. p. Buda
pest, 1985. 

KORDOS L . : Lábnyomok az ipolytar-
nóci alsó-miocén korú homokkőben. Foot
prints in Lower Miocene sandstone at 
Ipolytarnóc, N-Hungary. — Geologica 
Hungarica Series Palaeontologica, Fasc. 
46. 2 5 7 - 4 1 5 p. Budapest, 1985. 

KORECZ-LAKY L : A Kelet-Borsodi me
dence ottnangi képződmények foramini-
fera vizsgálata. A study of Ottnangian fo-
raminifers form the eastern Borsod basin 
(N-Hungary). — Geologica Hungarica, Ser. 
Budapest, 1985. Palaeontologica, Fasc. 48. 
1 7 9 - 2 3 7 p. 

KORECZ-LAKY I. —NAGY-GELLAI Á.: A 
Börzsöny hegység oligocén és miocén kép
ződményeinek foraminifera faunája. Fo-
raminiferal fauna from the Oligocène and 
Miocene in the Börzsöny Mountains. — 
Annals of the Hungarian Geol. Inst. Vol. 
LXVIII. p. 527. Budapest, 1985. 

MÜLLER P.: A bádeni emelet tízlábú 
rákjai. Decapod Crustacea of the Bade
nian. — Geologica Hungarica, Ser. Pa
laeontologica. Fasc. 42. p. 318. Budapest, 
1985. 

NAGY E.: A magyarországi neogén 
sporomorphái. Sporomorphs of the Neo
gene in Hungary. — Geologica Hungarica, 
Ser. Palaeontologica. Fasc. 47. p. 472. 
Budapest, 1985. 

RÓNAI A.: Az Alföld negyedidőszaki 
földtana. The Quaternary of the Great 
Hungarian Plain. — Geologica Hungarica, 
Ser. Geologica. Tom. 21. p. 446. Budapest, 
1985. 
4. Egyéb, a kongresszus tiszteletére meg
jelent kiadványok: 

P A P P A. —JÁMBOR Á. —STEININGEE F. 
ed.: Chronostratigraphy und Neostrato-
typen. Miozän, M6, Pannonién. — Akadé
miai Kiadó. Budapest, 1985, 636 p. 
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KRETZOI M. — P É C S I M. ed.: Problems of 
the Neogene and Quaternary in the Car
pathian Basin. Geological and Geomor-
phological Studies. Contribution to the 
VIHth Congress of the Regional Commit
tee on Mediterranean Neogene Strati
graphy, Budapest, 1985. (Studies in Geo-
morphology in Hungary, 19.). — Akadé
miai Kiadó. Budapest, 128 p. 

STEININGER F. — S E N E S J . — K L E E M A N N 
К. — RÖGL F. ed. 1985: Neogene of the 
Mediterranean Tethys and Paratethys 
Stratigraphie Correlation tables and Sedi
ment distribution maps. — Vols. I —II., 
Vienna, University Press. 

A kongresszus és a szimpózium fonto-
sabb tudományos eredményei: 

,,A" szekció: Relative and Numerical 
Time Scales 

A bemutatott előadások tükrözték az el
múlt 15 — 20 év során széles körű nemzet
közi kooperációban végzett rétegtani reví
ziók eredményeit (mediterrán emeletek, 
sztratotípusok), általánosan elfogadottá 
váltak a regionális emeletek (Chronostra-
tigraphie und Neostratotypen sorozat), 
elkészültek a Mediterrán Tethys és Para
tethys rétegtani korrelációs táblázatai 
(IGCP project No. 25.). 
,,B" szekció: Oeohistory of the Mediterra-
naean and the Paratethys 

Az athéni kongresszus célkitűzéseinek 
megfelelően tapasztalható volt a tektonikai 
vizsgálatok előtérbe kerülése. Kifejezetté 
vált az igény a fejlődéstörténetet determi
náló geodinamikai események időrendjé
nek pontosítására, a nagyszerkezeti egy
ségek lemeztektonikai szemléletű fejlődés
történeti értékelésére, a nagy kifej lődési 
területek szerkezetfejlődési azonosságainak 
és eltéréseinek bemutatására. 
„C" szekció: Paleoecology — Ecostrati-
graphy 

A plenáris ülésen átfogó elméleti és sok 
szerzős regionális ökosztratigráfiai elő
adások hangzottak el. Érzékelhető volt, 
hogy a modern műszeres méréseken ala
puló klímasztratigráfia olyan új, egységes 
és átfogó rendszert alkot már, amely lé
nyegesen eltér a klasszikus őslénytan, 
vagy a speciális ökológia vizsgálati ered
ményeitől, í gy napjainkban már mód van 
arra, hogy az ökosztratigráfia bizonyos 
földtörténeti időszakokban alapja legyen 
az event-sztratigráfiának. Az őslénytani 
módszerű paleoökológia elsősorban a fáci-
esviszonyok precíz helyi tisztázását tűzte 
ki célul. 

A szekcióban a „Mámmal migrations, 
taxonomy and biogeography" munkacso

port volt a legnépesebb. Legjelentősebb 
előadásain a kontinentális méretű gerin
ces-fauna vándorlásokat, s azok rétegtani-
ökológiai jelentőségét tekintették át. 

A „Marine and brackish megafaunas" 
munkacsoport a neogénkutatás klasszikus 
őslénytani területét ölelte fel, ahol a fő 
hangsúly a tengeri faunaprovinciák és az 
ökológiai krízisek biológiai hatásának meg
ítélésében volt. 

A „Benthonic Foraminifera" című mun
kacsoport, amelynek létrehozását az 
RCMNS vezetősége kérte, mindössze négy 
előadást tartott, s közös mikroszkópos 
munkaülést rendezett. 

A „Paleoclimatic Evolution" című mun
kacsoport célját a DNy-Európából, főleg 
palynológiai eredményekből kiinduló euró
pai méretű klimasztratigráfiai áttekintés
ben határozta meg. 

(1st) Symposium on European late Geno-
zoic Mineral Resources 

A VIII. Mediterrán Neogén Kongresz-
szus újdonsága volt ez a rendezvény. A 
„klasszikus" sztratigráfia modern tovább
fejlesztési irányának (az ,,event" sztratig-
ráfiának) végcélja az ipar érdeklődésére 
számot tartó ásványi nyersanyagok gene
tikájának megismerése. A témakörön ke
resztül (remélhetően tartós) kapcsolat léte
síthető az uralkodóan elméleti és az inkább 
gyakorlati jellegű földtudományi ágazatok 
között. 

A bejelentett és a 80%-ban megtartott 
29 előadás mind a számszerűséget, mind 
a tartalmi megoszlást tekintve az előzetes 
várakozást igazolta. 15 szénhidrogén, 10 
kőszén, 1 — 1 diatoma, gipsz, ércesedés 
és geotermikus energia hasznosítás témájú 
előadás lehetővé tette, hogy plenáris ülés 
formájában mutatkozzon be az RCMNS 
által javasolt új nemzetközi program. 

Az előadások, az azokat követő viták 
arról tanúskodtak, hogy az alapgondolat 
széles körben egyetértést váltott ki. Az új 
nemzetközi project beindítását célzó „bu
siness meeting"-en 22 ország 64 résztve
vője egyértelmű támogatásáról biztosí
totta az elképzelést. 

* # * 

A kongresszus határozatai: 
1. Az RCMNS Elnöksége megerősítette 

funkciójában J . E. METTLENKAMP elnököt 
és HÁMOR G. alelnököt. F. RÖGL titkár 
lemondott. Utódja még nem lett kijelölve. 

2. A jövőbeli IGCP Project „Global 
Late Cenozoic Events, Energy and Mine
ral Resources" elnöke J . E. MEUXENKAMP, 
titkára HALMAI J . 
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3. Az ICS Subcommission on Neogene 
Stratigraphy titkárává HALMAI Jánost 
k é r t é k fel. 

4. A IX. RCMNS Kongresszus helye és 
időpontja: Spanyolország, 1 9 9 0 . 

*** 

A Kongresszus szervezését, lebonyolítá
sát egyértelműen sikeresnek ítéljük. Ezt 
alátámasztják J. E. MEULENKAMPnak, az 
RCMNS elnökének, J. W. C o w i E n a k , az 
ICS elnökének, E. VON BRAUNnak , az 
IGCP titkárának és V. V. MENNEK akadé
mikusnak a kongresszus záróülésén el
hangzott értékelő és elismerő szavai. 

A kongresszus szervezőbizottsága ez 
úton is szeretne köszönetet mondani a 
résztvevőknek, hazai és külföldi akadé
miáknak, egyetemeknek, intézményeknek, 
vállalatoknak, társulatoknak és mindazok
nak, akik segítettek a kongresszus és a 
szimpózium sikeres megszervezésében és 
lebonyolításában. 

Dr. HALMAI János 

Szeptember 15. vasárnap 
Opening Ceremony 
Opening A adresses : 
HÁMOR G. 
President of the VIHth Congress of the 
RCMNS 
D A N K V. 
President of the Hungarian Geological 
Society and the Hungarian Central Of
fice of Geology 
L Á N G I. 
Secretary-General of the Hungarian 
Academy of Sciences 
TELEKI P. 
Representative of the IUGS 
V O N B R A U N , E. 
Secretary of the IGCP 
COWIE, J. W . 
Chairman of the ICS 
SENE§, J. 
Chairman of SNS 
MEULENKAMP, J. E. 
President of the RCMNS 
COWIE, J. W. 
The International Commission of Stra
tigraphy: Past — Present — Future. 

Recent development in stratigraphy, geo-
dynamics and mineral exploration in the 
Neogene of Hungary 

Chairmen: M E N N E S , V. V., MEULEN
KAMP, J. E. , S E N E S , J. 
B Á L D I T.: Neogene biostratigraphy 
HORVÁTH Г . , RUMPLER J., DÖVÉNYI P., 

SZALAY Á.: Structural evolution and 
geophysical model of the Pannonian 
Basin 

D A N K V . : The role of Neogene deposits 
among the mineral resources in Hungary 

HÁMOR G.: Geohistory of the Neogene 

Results of the Neogene Researches in the 
International Organizations 

Chairmen: COWIE, J. W., GRASSELLY 
Gy., V O N B R A U N , E. 
SENES, J.: Results of the IGCP-project 

No. 2 5 : Stratigraphie Correlation Te-
thys — Paratethys Neogene 

BERCZI I. (on behalf of the authors): Re
sults of the IUGS-RDP programme: 
„Paleogeographic Map Series of the 
Neogene in Central and Eastern Europe 
on scale of 1 : 1 5 0 0 . 0 0 0 " 

STEININGER, F. F.: Achievements and 
aims of the Subcommission on Neogene 
Stratigraphy 

MEULENKAMP, J. E.: Introduction to a 
forthcoming IGCP-project : „Global Late 
Cenozoic Events, Energy and Mineral 
Resources" 

IUGS Working Group on the PaleogenejNe-
ogene Boundary 

Chairman: MEULENKAMP, J. E . 
MEULENKAMP, J. E.: Introduction 
STEININGER, F. F.: Achievements and 

problems 
IACCARINO, S. BIOLZI, M.: Biostratigraphic 

results 
GELATI, R.: Review of investigated poten

tial boundary-stratotype sections 
AUBRY-BERGGREN, M., BERGGREN, W . A.: 

The Oligocene/Miocene boundary in the 
Atlantic ocean 
General Discussion 

1. Biostratigraphic markers around the 
Paleogene/Neogene Boundary 

2. Boundary Stratotype Section 

Szeptember 16., hétfő 

Plenary Session—Topic A.: Relative and 
Numerical Time Scales 

Chairmen: BARRON, J. A . , BERGGREN 
W . A . , MENNER, V . V . 

Introduction 

BERGGREN, W . A . , STEININGER, F . F . : 
Neogene chronostratigraphy and geo-
chronology 

HAMOR G., JÁMBOR A . , LANTOS M., RÓNAI 
A . , ELSTON, D. P.: Magnetostratigra-
phic correlations of some Neogene strata 
of the Pannonian Basin, Hungary 
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O P D Y K E , N. D.: Paleomagnetic strati
graphy of Late Neogene mammal bea
ring localities 

SHAOKLETON, N. J.: Global stable isotop 
event stratigraphy 

POGÁCSÁS Gy.: Seismic stratigraphy as a 
tool for chronostratigraphy: Pannonian 
Basin 

B E B N O B , R. L., TOBIEN, H., Q U I , Z.: 
Phylogenetic and biogeographic bases 
for an Old World Hipparionine horse 
geochronology 

M E I N , P.: New direct correlation between 
marine and continental scales — Rhoda-
nian Miocene 

TORRE, D . : Pliocene and Pleistocene ma
rine — continental correlations 

GREGOB, H. J., VELITZELOS, E . : Preli
minary correlation of Oligocène to 
Pleistocene phytostratigraphic units of 
the Mediterranean and the Paratethys 

Workshop 1 — Topic A: Strato types and 
Stages 

Chairmen: DERMITZAKIS, M. D. , N E -
VESSKAYA, L. A., STEININGEE, F . F. 

Introduction 

MOYA-SOLA, S. , AGUSTI, J.: The Vallesian 
in the type area (Valles-Penedes) Spain 

ALBERDI , M . T., BONADONNA, F. P.: Eva
luation on Lower and Middle Villafran-
chian chronostratigraphy 

POIGNANT, A.: Aquitanian/Burdigalian-
boundary stratotype: Aquitanie, France 

ANGLADA, R., CATZIGKAS, F., DEMARCQ, 
G . : Burdigalian/Langhian boundary stra
totype: Provence, France 

R A F F I , S., R I O , D., SPEOVIERI, R., Mo-
NEGATTI, R., R A F F I , I., VALERI, G.: 
New biostratigraphic data in the Pia-
cenzian stratotype at Castell Arquato 
(Piacenza Province, northern Italy) 

ANDEESCTJ, I.: Romanian and Dacián 
stratotypes and boundary stratotypes 

Workshop 3 — Topic A : Neogene Global 
Event Stratigraphy 

Chairmen: RÖGL, F., SHACKXETON, N. J. 

Introduction 

V I S H E E , G. S.: Event stratigraphy: the 
basis for stratigraphie analysis T A -
KAYAMA, T., SATO, T., CLEMENT, В. M.: 
Coccolith datum plans and their cali
bration to magnetostratigraphy 

GLADENKOV, Yu. В.: Geological events 
during the Neogene in the North Paci
fic and Mediterranean areas 

Workshop 5/1 — Topic A: Regional 
stratigraphy: Mediterranean Neogene-Te-
thys 

Chairmen: BOESETTI-CATI, А . M., L O 
PEZ-MARTINEZ, N. 

Introduction 

Crvis, J., DE PORTA, J., SIEEEO, F . , F L O E E Z , 
A.: Biostratigraphical aspects of the 
marine Neogene in the Catalan prelit-
toral depression (NE Spain) 

CARBONI, M. G. , MOETARI, R.: Observa
tions on stratigraphy of italian Plio-
Pleistocene „blue clays" 

E L - H A W A T , A. S., SALEM, M. J.: Strati-
graphic reappraisal of Ar-Rajman Fm., 
Miocene, Al Jabal Al Akhdar, N E Libya: 
a case of field sedimentologieal ap
proach 

AGUSTI, J., GIBERT, J., MOYA-SOLA, S., 
VERA, J. A.: Neogene-Quaternary boun
dary in the continental sediments of 
the Guadix-Baza basin (SE Spain) 

ALBERDI, M. T., MAZO, A. V . , MOEALES, 
J., RUIZ-BUSTOS, A., SESE, C , CER-
DENO, Е. , HEEEAEZ, E., SOTO, E.: 
Biostratigraphy of the continental Ne
ogene and Lower Quaternary of the 
Guadix-Baza basin (SE Spain) 

D E GIULI, D . , MASINI, F . , TORRE, D . , 
B O D D I , V . : Evolution of endemic mam
mal faunas in the Gargano Neogene 
(Italy). The problem of the endemic 
variation as a chronological tool 

FREUDENTHAL, M.: Zonation of the Neo
gene mammal faunas from Gargano 

DERMITZAKIS, M., GEOEGIADES, E.: Bio-
zonation of Upper Cenozoic inverteb
rate megafaunas in the Hellenic area 

NORMAN, T. N , ATABEY, M. E . : Submer
ged karstic sinkholes on the northern 
shelf of Cyprus 

TSAILA-MONOPOLIS, St., FERMELI, G.: Stra-
tigraphical-micropaleontological study 
of the geological section „Grevena", 
Mezohellenic trench, Greece 

Workshop 2 — Topic B: Geodynamics 
of the Central and Eastern Mediterra
nean Basin System 

Chairmen: GELATI, R., VASS , D . 

B E N S O N , R. H., A U B E Y , M. P., BERG-
GREN, W., BONADUCE, G., FEINBERG, 
H., Pozzi, J . P.: A new study of the 
Mio-Pliocene passage zone of the Bou 
Regreg section, Maroeco 

BÖGER, H., DEEMITZAKIS, M.: Neogene 
paleogeography in the Central Aegean 
region 
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PAVLIDES, S. В . , KONDOPOULOU, D . P.: 
Paleomagnetic and neotectonic results 
from Neogene basins of Macedonia 
(N-Greece) and their geodynamic im
plications 

IOAKIM, Ch., RONDOGLIANNI, Th.: Contri
bution a l'étude géologique de la région 
de Zeli, Locride (Grèce Centrale) 

EECAN, T., GÜNAY, E . , TÜBKECAN, A.: 
Petrology of the Tertiary aged igneous 
rocks of the Bodrum peninsula and 
their original implication, SW-Turkey 

EUKAL, T.: Sedimentation in the strike-
slip N-Anatolian fault zone, Thrace 
(Turkey) 

BOBYLEV, V. V., PISHVANOVA, L . S.: 
Pre-Tarkhanian hiatus in the Azov-
Black sea region and the time of the 
Black Sea depression origin 

CLATJZON, G . : Neogene geodynamic evo
lution of a Peribalearic graben: the 
Rouissillon basin (E-Pyrenees, France) 

BOCCALETTI, M., CALAMITA, F. CENTA-
MOEE, E . , CHEBCHI, A., DEIANNA, G. , 
D O N D I , L., GELATI, R., GNACCOLINI, M., 
GUERBEEA, F., MARINI, A., MASSABI, 
F., MOBATTI, G . , RICCI LUCCHI, F., 
ZANFERRABI, A.: The Neogenic tectonic 
phases of the N-Apenninic-South Alpine 
system: their significance in relation to 
the foredeep sedimentation 

ClABANFI, N., COSENTINO, D . , KOTSAKIS, 
T., LENTINI , F., MONTANABI, L., P A -
вотто, M., PESCATOBE, T., P I E B I , M., 
RICCHETTI, G. , SENATOBE M. R., Тов-
TOBICI, L . : The Neogenic tectonic phases 
in S-Italy: their significance in rela
tion to the foredeep sedimentation 

A E D E N E S E , L. R., BABBIEBI , M.: Volcanoc-
last Oligo-Miocene sediments of middle 
Apennine 

PESCATOBE, T., SENATOBE, M. R.: A recent 
(western) continental margin of the 
Apulia region and Miocene Faeto flysch, 
a comparison 

COMPAGNONI, R., MOBLOTTI, E . , TOBELLI, 
L.: Lithostructural characters of the 
acoustic basement in the Sardinia chan
nel (SW Tyrrhenian sea) 

F A B B E I , A., MABANI, M., TEINCARDI, F., 
ZITELLINI, N.: The Plio-Quaternary se
dimentation of the Tyrrhenian basin 

REHAUXT, J. P., MOUSSÂT, E . , MASCLE, J., 
SARTORI, R.: Geodynamic evolution of 
the Tyrrhenian see new data and dril
ling objectives (OOP Leg 1 0 7 , Mediter
ranean) 

BOCCALETTI, M., NICOLICH, R., TOBTOBICI, 
L. : Relationships between the opening 
of the Tyrrhenian sea and compressive 
domains of the Apenninic chain: an 
attempt of semiquantitative appro
ach 

Szeptember 17., kedd 

Plenary Session — Topic B: Qeohistory 
of the Mediterranean and the Paratethys 

Chairmen: GELATI, R . , HOBVÁTH F . 

NEVESSKAYA, К . A., VOBONINA, A. A., 
GONCSABOVA, I. A., ILJINA, L . B. 
PAEAMONOVA, N. P . , POPOV, S. V . , 
TCHEPALYGA, A. L . , BABAK, E. V . : 
History of Paratethys. 

BALLA Z. : The middle section of the Alpine-
Mediterranean belt in the Neogene 

BOCCALETTI, M., CALAMITA, F . , CARBONE 
S., CENTAMOBE, E., CHERCHI, A., CIA-
BANFI, N., CORSELI, C , COSENTINO, D . , 
D ' A N D R É A , M. G. , DEIANA, G. , DONDI , 
L . , F E B B I N I , G. , GELATI, R . , GNACCO
LINI, M., GBOPPI, G . , GUERRERA, F . , 
KOTSAKIS, T., LENTINI , F . , MARINI, A., 
MASSARI, F . , MONTANARI, L . , MORATTI, 
G. , PAROTTO, M., PESCATORE, T., PIERI , 
M., Ровси, A., RICCHETTI, G. , RICCI-
LUCCHI, F . , TOBTOBICI, L . : Neogene 
dynamics of the Perityrrhenian area in 
an ensialic context: paleogeographic 
reconstruction 

MEULENKAMP, J. E., HILGEN, F . , VOOGT, 
E.: Basin modelling in the Calabrian 
arc 

R O Y D E N , L . H., B Á L D I T.: Cenozoic tec
tonics and paleogeography of the Pan
nonian Basin and surrounding regions 

W B A Y , J. L . : Miocene subsidence history 
and depositional facies, Nile delta, 
Egypt 

OBRADOVIC, J. : Neogene lake basins: 
development, sedimentation and cli
mate 

LYBEBIS, N., LALLEMANT, S.: The sub
duction-collision transition along the 
outher Hellenic arc 

Workshop 2 — Topic A: Correlation of 
Mediterranean and Paratethys Stratigra
phies 

Chairmen: IACCABINO, S., KOJUM-
DGIEVA, E.: 

Introduction 

FEINBERO, J., POZZI, P., A U B B Y , М. P., 
BENSON, R . H . , BEBGGREN, W . A., 
BONADUCB, G . : First magnetostrati-
graphic study of a complete marine re
cord of the Mio-Pliocene transition in 
the Mediterranean area 

SIEBBO, F. J., FLOBES, J. A., Cívis, J., 
GONZALES DBLGADO, J. A.: New criteria 
for the establishment of a correlation 
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between the Andalusian and the Mes-
sinian stages 

Ü N A Y , E., W E S S E L S , W., TOBIEN, H.: 
Myocricetodontinae, a means of cor
relating Miocene faunas from N-Africa, 
Turkey and Pakistan 

P E V Z N E E , M. A., VANGENGEIM, E. A.: 
Magnetostratigraphy and correlation of 
biostratigraphic subdivisions of the Pa-
ratethyan and Mediterranean Neogene 

POPESCXJ, G. : Microbiostratigraphic cor
relation of marine Middle Miocene in 
Central Paratethys 

HÁMOR G., B Á L D I T., BOHN-HAVAS M., 
H A B L Y L., HALMAI J . , HAJÓS M., KÓ-
KAY J . , KORDOS L., KORECZ-LAKY I., 
NAGYMAROSI A., VÖLGYI L.: The bi-
ostratigraphy of the Hungarian Neogene 

STEVANOVIC, P.: Limitation and correla
tion of the Pontian and Messinian sta
ges 

NOSOVSKY, M. F.: Correlation of the 
USSR South Neogene and Carpathian-
Balkan region 

BADZOSHVILI, T. S.: On the Maeotian mol
lusc fauna and its significance for 
biostratigraphic parallelization of Late 
Miocene deposits in the Tethys and 
Paratethys 

NEVESSKAYA, L. A., TIKHOMIROV, V . V . , 
FEDOROV, P. V . : Stratigraphy of Neo
gene-Quaternary deposits of the Euxi-
nian-Caspian area (development of ideas 
from ANDRTJSOV, N . A. up till now) 

D A N I E L S , C. H. V., CICHA, L, SPIGLER, G.: 
Correlation of Neogene regional stages 
between the boreal Tertiary of NW Ger
many and the Paratethys using Uvige-
rina (Foram.) 

GOVINDAN, A.: Neogene planktonic fora-
miniferal biostratigraphy of offshore 
Godavari — Krishna basin, east coast 
India 

Workshop 5/2 — Topic A : Regional 
Stratigraphy : Central Paratethys 

Chairmen: B Á L D I T., CICHA, I. 

Introduction 

H A J Ó S M.: Correlation of Neogene Diato-
maceous earth deposits in Hungary 

CTYROKY, P.: Eggenburgian, Ottnangian 
and Karpatian along the Bohemian 
Massif in Moravia (Czechoslovakia) 

N A G Y L . - N É , PLANDEROVA, E.: The paly-
nostratigraphical characterization of the 
Miocene of the Central Paratethys and 
their correlation 

HÁMOR G., RAVASZ-BARANYAI L . , H A L 
MAI J., BALOGH К., ÁRVA-SÓS E.: Da

ting of Miocene acidic and intermediate 
volcanic activity in Hungary 

ANDREESCU, L, R A D A N , S., R A D A N , M.: 
Magnetobiostratigraphy of the Middle-
Upper Neogene and Early Quaternary 
deposits from Romania 

D Y J O R , St., SADOWSKA, A.: Correlation of 
the younger Miocene deposits in the 
silesian part of the Carpathian foredeep 
and the south-western part of the Polish 
Lowland basin 

JÁMBOR Á . , BALÁZS E., BÉRCZI I., BONA J . , 
GAJDOS I., GEIGER J . , H A J Ó S M., KOR
DOS L . , KORECZ A., KORECZ-LAKY L , 
KORPÁS-HÓDI M., Kő VARY J . , MÉSZÁ
ROS L: , NAGY E., NÉMETH G., NUSSZER 
A., P A P S., POGÁCSÁS Gy., R É V É S Z L , 
RUMPLER J . , SÜTŐ-SZENTAI M., SZALAY 
Á . , SZÉLES M., SZENTGYÖRGYI К . , 
VÖLGYI L.: General characteristics of 
Pannonian s. 1. deposits in Hungary 

R Ó N A I A.: Limnic and terrestrial sedimen
tation and the N/Q boundary in the 
Carpathian basin 

COOKE, H. В. S.: Potential of Great Hun
garian Plain drilling for paleomagnetic 
theory and climatic records 

PÉCSI M., PEVZNER, M. A., MÁRTON P . , 
H A H N Gy., SCHWEITZER F.: Absolute 
age of loesses in the Carpathian basin 

POLC I., SZEIDOVITZ Gy., TÍMÁR Z.: Seis
mic detection of the Neogene stratig
raphie sequences between the Danube 
and Tisza rivers 

KORDOS L., SZÖÖR Gy.: Some new Late 
Cenozoic chronological data from Hun
gary tested by thermal analysis method 

Workshop 1 — Topic B: Geodynamics 
of the PannonianfGarpathian System 

Chairmen: L E X A , J . , TELEKI P. 

MATTICK, R. E., RUMPLER J . , PHILLIPS, 
R. L.: Seismic stratigraphy and depo-
sitional framework of sedimentary rocks 
in the Pannonian Basin in south-eastern 
Hungary 

GEIGER J . , JUHÁSZ К . Gy., R É V É S Z I . : 
Genetic model of the post-Sarmatian 
sedimentation in the Great Hungarian 
Basin 

POGÁCSÁS Gy., R É V É S Z I.: Seismic stra
tigraphie and sedimentological analysis 
of Neogene delta features in the Pan
nonian Basin 

MLADENOVIC, M . : Horizontal subcrustal 
movements of the asthenosphere as the 
main reason for blocks movements of 
the Mediterranean lithosphère 

DÖVÉNYI P., HORVÁTH F.: Geothermies of 
the Pannonian Basin and adjacent 
areas : geodynamic implications 
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D E Á K J., HOBVÁTH F., MARTEL, P. J., 
О ' N I O N S , R. К . , OXBURGH, E. R., 
STBGENA L., DÖVÉNYI , P.: Geothermics 
helium isotopes and the evolution of the 
Pannonian Basin 

EMBEY-ISZTIN A.: Texture types of pe-
ridotite xenoliths: evidence for move
ments and diapiric uprise of the upper 
mantle below the Pannonian Basin 

Р О К А T.: Changes in petrochemical com
position of the Miocene to Quaternary 
volcanism and the basin formation 

RAVASZ CS.: Neogene volcanism in Hun
gary 

KALICIAK, M., KONECNY, V., L E X A , J . : 
Evolution of volcanic activity in Slo
vakia and its relationship to basin for
mation 

KORPÁS L., MÁRTON E. , VELJOVIC, D . : 
Reconstruction of basalt eruption his
tory in the Transdanubian Central 
Mountains (Hungary) 

PELTZ S., VAJDEA, E. , BALOGH К . , PÉCS-
KA Y Z.: Contributions to the chronologi
cal study of the Neogene volcanic 
processes in the Calimani and Hargita 
Mountains (East Carpathians, Romania) 

V A S S , D . : Blocks of West Carpathians and 
Neogene molasse basins 

K O V A C , M.: Geodynamical development 
the SW part of the West Carpathians in 
the Lower Miocene 

SLACZKA, A., OSZCZYPKO, N.: Olistostromes 
and overthrusting in polish Carpathian 

В ALLA Z.: The Neogene kinematics of the 
Carpatho-Pannonian region 

TOMEK, C , DUORAKOVA, L., IBRHAJER, I., 
SEDLAK, P.: Interpretation of seismic 
reflection data from the Vienna basin, 
the Danube basin and theTranscarpath-
i a n depression in Czechoslovakia 

Szeptember 18. szerda 

Plenary Session — Topic О : Paleoecolo-
gy-Ecostratigraphy 

Chairmen: DEMARCQ, G., M E I N , P., V A N 
DER ZwAAN, G. J. 

LOPEZ MARTINEZ, N., AGUSTI, J . , CABRE
RA, L., CALVO, J. P., Cívis, J., COK-
BOCHANO, A., DAAMS, R., DIAZ, М., 
ELIZAGA, E. , HOYOS, М., MARTINEZ, J., 
MORALES, J., PORTERO, J. M., RUBLES, 
F., SANTESTEBAN, C , TORRES, T.: Ap
p r o a c h to the S p a n i s h continental Neo
gene synthesis a n d paleoclimatic inter
pretation 

KORDOS L., H A J Ó S M., MÜLLER P., N A G Y 
Е.: Neogene environmental evolution 
and ecostratigraphy in the Carpathian 
basin 

Sue, J.-P. : Palynology as a stratigraphie 
tool: the Mediterranean Neogene re
cords 

MEULENKAMP, J. E. , D E VISSER, J. P., 
GUDJONSSON, L.: Mediterranean Late 
Neogene ecostratigraphy: the synchro
nism of major changes in the biotic 
and abiotic record 

V E B G N A U D GBAZZINI, C , V A N D E B ZWAN, 
G. J., IACCARINO, S. , GUDJONSSON, L.: 
Mediterranean climate and hydrology 
since Late Miocene, oxigen and carbon 
isotope records 

DEMARCQ, G . : Major events during the 
Neogene in the Mediterranean through 
marine megafanna 

LINDSAY, E . H.: Cricetid rodents of Lower 
Siwalik deposits Pakistan and Miocene 
mammal dispersal events 

DINIZ, F.: Contribution of palynology to 
the knowledge of the Pliocene of Por
tugal Riomaro: a reference basin for 
the floristic, vegetational and climatic 
history of the Atlantic facade of S . 
Europe 

Workshop 4 — Topic A : Neogene Geo-
chronology and Ohronostratigraphy — New 
Data 

Chairmen: NEVESSKAYA, L. A., MEULEN
KAMP, J. E., STEININGER, F. F. 

Introduction 

STEINMETZ, J. С , B L A N K , R. G.: Compu
ter database managament of geologic 
and paléontologie information: an ap
plication to Mediterranean Neogene 
DSDP sites 

BARBON, J. A.: A multiple microfossil 
biochronology for the Miocene 

STEININGER, F. F.: Neogene ohronostra
tigraphy of the Paratethys 

KORDOS L.: Neogene vertebrate biostra-
tigraphy in Hungary 

VASS, D., REPCOK I., HALMAI J., BALOGH 
К.: Contributions to the improvement of 
numerical time scale for the Central 
Paratethys Neogene 

Roundtable 

Neogene Magnetobioradiochronology and 
Chronostratigraphy : The Mediterranean Te-
thys and Paratethys 

Introduction 

BERGGREN, W. A.: Magnetobioradiochro
nology: New data for a revised Neogene 
Time Scale 
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General discussion: 

The general discussion should lead to a bet
ter correlation between magnetobioradio-
chronology-bioehronology and chronostra-
tigraphic scales and to an up to date 
Neogene Time Scale for the Mediterranean 
8.1. 

Workshop 5/3 — Topic A.: Regional 
Stratigraphy : Eastern Paratethys 

Chairmen: STEVANOVIC, P., NEVESS
KAYA, L. A. 

Introduction 

GANESHIN, G. S., ZUBAKOV, V. A., CHEME-
KOV, Y. F., BORISOV, B . A., VEKLICH, 
M. F., LAZTJKOV, G. I., LEBEDEVA, N. A., 
YAKHIMOVICH, V. L.: Pliocene/Pleisto
cene boundary from the point of view of 
Late Cenozoie geohietorical scale 

SHATILOVA, I. I.: The comparison of the 
marine and freshwater Pliocene depo
sits of Georgia and Poland on the basis 
of palynological data 

PEVZNER, M. A.: Pontian of Eastern 
Paratethys, duration and position in 
the magnetoohronological scale 

SEMENENKO, V. N., LULIEVA, S. A.: 
About the Miocene-Pliocene boundary 
in Paratethys 

SUXEIMANOVA, F. I.: Pliocene magnetostra-
tigraphy in the Pre-Ural region 

YAKHIMOVICH, V. L., BLUDOROVA, E. A., 
CHEGTTRYAEVA, A. A., KARMISHINA, G. 
I., KONOVALENKO, S. S., NEMKOVA, V. 
K . , ROMANOV, A. A., STTLEIMANOVA, F. 
I., ZARKHIDZE, V. S., ZHIDOVTNOV, N. 
Ya.: Geochronological correlations of 
Pliocene-Pleistocene geologic events in 
the Volga-Ural region 

Workshop 3 — Topic С : Benthonic 
Foraminifera 

Chairmen: V O N D A N I E L S , Ch., Lu-
CZKOWSKA SCHILLER, E. 

L E V Y , A., MATHIEU, R . , POIGNANT, A., 
ROSSET-MOULINER, H.: The species of 
Bulimina from the atlantic coasts of 
southern Europe and northern Africa 
and from Mediterranean 

VERHALLEN, P. J . J . M.: Late Neogene 
development of Mediterranean non-
costate Bulimina 

JORISSEN, F. J . : Ecophenotypic variation 
of Bulimina marginata D'ORBIGNY in the 
Adriatic sea 

JORISSEN, F. J . : Paleoecology of benthic 
foraminifera in the Adriatic sea 

MAJSURATJZE, L.: Peculiarities of the de
velopment of the Sarmatian and Maeo-
tian foraminiferal fauna in the East 
Paratethys 

Workshop 3 — Topic B: Geohistory of 
Paratethys 

Chairmen: BÉRCZI I., KOVAC, M. 

KORONOVSKY, N. V.: Orogenic (Oligocene-
Quaternary) volcanism of the alpine 
fold belt of Euroasia in time and space 

MATL, K . , WAGNER, M.: Tuffogenic mar
kers in Neogene sediments of Polish 
Lowlands and the Carpathians fore-
deep 

CICHA, I., KRYSTEK, I.: Some remarks on 
the first development of Paratethys 

Rusu , A.: Oligocène events in Transylva
nia and the first seperation of Parate
thys 

TRINIDAD DE TORRES PEREZHIDALGO, ZA
PATA, J . L.: Neogene evolution of the 
the „Depression Intermedia" basin, bet
ween the Sierra of Altomira and the 
Sierra of Bascunana, central part of 
Spain 

IossirovA, Yu. I.: The Neogene history 
of the Paleo-Don basin 

AKRAMKHODZHAEV, A. M., SITDIKOV, B. 
В.: Geohistory of Paleotethys regions on 
the example of neotectonics of Tien 
Shan and alpine folded area 

Workshop 4 — Topic B: Regional 
Geology — Mediterranean Region 

Chairmen: DERMITZAKIS, M., D E PORTA, 
J . 

CALVO, J . P., LOMOSCHITZ, A., ORDONEZ, 
S.: Sedimentology of micaceous sand
stones in Middle Miocene sediments 
(intermediate unit) of the Madrid Basin 
central Spain) 

BAYOUMI, A., LOTIT, H., SHOWEARAB, S.: 
Structural setting of the Quattara dep
ression, northern western desert, Egypt 
as deduced from seismic and potential 
field data 

Е Ь - H A W A T , A. S., SALEM, M. M., MEGE-
RISI, М.: Depositional sequences and 
history of Gulf of Sirte paleoshoreline: 
Middle-Late Miocene, northern Libya 

B O N I S DE, L., BOUVRAIN, G., Kouros , G.: 
The Late Miocene mammal localities of 
the lower Axios-valley (Macedonia, 
Greece) 

PSILOVIKOS, A., KOUEOS, G., SYRIDES, G.: 
The problem of red-beds in northern 
Greece 

6 Földtani Közlöny 
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Workshop 4 — Topic В : Regional Oeology 
— Paratethys Region 

Chairmen: MARINESCU, F., VASS, D . 

KUKTJCZ В., VÖLGYI L.: The structural 
and facies conditions of the Lower -
Pannonian transgression marker on the 
southern-east part of the Great Hun
garian Plain 

VÖLGYI L., H A J D Ú D . , KOVÁCS A., OLASZ 
J. : Normal, rotatire and transcurrent 
faults typical of extensive basin for
mation in the Hungarian Neogene 

VÖLGYI L., H A J D Ú D . , BUJDOSÓ I., OLASZ 
J.: Geological-geophysical evidences of 
alternation of extensional and compres-
sional phenomena in the Pannonian 
Basin 

GAJDOS I., P A P S.: Study of filling up 
mechanism of the Pannonian s.l. sedi
ments on regional geological profiles 
made in the Alföld territory 

BOSKOV-STEINER, Z . : Particularities of the 
potential of hydrocarbon and accompan-
ing materials in the Pannonian depres
sion 

DROBNE, K . , PAVLOVEC, R., D R O B N E , F.: 
Paleogene limestone as gravel deposits 
in younger sediments of north-eastern 
Slovenia (Yugoslavia) 

ZOSIMOVICH, V . Yu., KULICHENKO, V . G., 
SAVRON, E. В.: Poltaavian series — 
interplatform formation of Late Oligo
cène-—Miocene of East Europe 

URBANIAK, J.: The Badenian lithoral sedi
ments of the Rzeszow (Carpathians) 

HADNAGY Á . , (speaker MÜLLER P . ) : Mor-
phodynamic analysis based on investi
gation of recent sediments in the Neo
gene basin of Crisu Negru (RO) 

Szeptember 20., péntek 

Plenary Session of Symposium on 
European Late Cenozoic Mineral Resources 

Chairmen: MEULENKAMP, J . E . , B É R C Z I I . , 

CZIPPER Gy. Deputy Minister of Industry: 
Opening Address 

BECKER-PLATEN, J. D., B E N D A , L.: Con
ditions of formation of lignite deposits 
(selected examples from the NW-Euro-
pean Tertiary basin and the eastern 
Mediterranean region) 

B O H N - H A V A S M., RADÓCZ Gy., SZOKOLAI 
Gy.: Neogene coal deposits in Hungary 

ZAGWIJN, W. H., HAGER, Н.: Neogene 
coals in the Lower Rhine embayment 
and adjacent parts of the southern 

North Sea basin: basin evolution, stra
tigraphie relationships, paleoclimate 

B E N D A , L., V A N D E R ZWAAN, G. J . ,ME
ULENKAMP, J. E.: Origin and distribu
tion of Late Cenozoic diatomites 

HERMANN, A.: Origin, distribution and 
economical importance of the Messinian 
gypsum on the Mediterranean 

BAKSA Cs., CSEH-NÉMETH J. : Neogene 
ore mineralizations of N-Hungary 

MERLA, A.: The post orogenic magmatie 
activity and related geothermal resour
ces in the Tuscan part of the Appennines 

Workshop 2 — Topic C: Marine and 
Brackish Megafaunas 

Chairmen: GEORGIADES-DIKEOÜLIA, E . , 
MARINESCU, F. 

POUYET, S., D A V I D , L.: Stratigraphical 
and biogeographical significance of Bry-
ozoan faunas from Miocene to Recent in 
the Tethys and Paratethys 

MOISETTE, P., PUOYET, S.: Bryozoans 
and the Messinian Salinity Crisis 

K Ü S T E R WENDERBURG, E.: Piramidellidae 
(Gastropoda, Mollusca) in the Mioecene 
of north-western Germany discussed in 
connection with the Tertiary bas. W . 
Eur. 

D E PORTA, J., Cívis, J.: Macrofaunal 
distribution and paleoenvironments 
based on foraminifera and mollusc as
semblage from the marine Miocene de-
postis in Catalonia 

PODDOBIUK, R. H . , R O S E , E. P. F.: 
Ecostratigraphic significance of mor
phological variation in the Echinoid 
Olypeaster 

NEBELSICK, J. H . : The facies distribution, 
stratigraphie extent and intra-specific 
variations of Lower Miocene Eggenbur-
gian Echinoids of the Eggenburg For
mation of Lower Austria 

A L I , M. M. S., MACZYNSKA, S.: Paleonto-
logical analysis of the Middle Miocene 
Echinoids in the Tethys-Paratethys as 
represented in Egypt and Poland 

A L I , M. M. S., CHERIF, H . О. : Migration 
of Miocene Echinoids between the Indo
West Pacific and the Mediterranean re
gions 

DEMARCQ, G.: Paleothermic evolution du
ring the Neogene in Mediterranean 
through the marine megafauna 

KOJUMDGIEVA, E., POPOV, N.: The mol-
luscan communities from the Sarmatian 
in northeast Bulgaria 

TAKTAKISCHVILI, I.: Systematics and 
phylogeny of the genus Limnocardium 
STOLICZKA, 1 8 7 1 
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Workshop 1 — Topic С: Mammalian 
Migrations, Taxonomy and Biogeography 

Chairmen: SYMEONIDIS, N . , TOBIEN, H. 

BRIJIJN, D E , J . : Thryonomydae (Roden-
tia) from Pakistan, de they provide 
evidence for fauna exchange between 
Southern Asia and Africa during the 
Miocene 

JACOBS, L. L., F E J F A E , O., F L Y N N , L. J . , 
KRETZOI M., D O W N S , W . R.: Small 
mammal composition of Rudabánya, 
Hungary: comparison Siwalik and Afri
can faunas 

GABUNIA, L. K . : On the renewal of the 
mammalian fauna in the Middle Sar-
matian of the Paratethys region 

KORDOS L.: The evolution of the Cenozoie 
Sirenian on the basis of Hungarian fossil 
remains 

F E J F A R , 0 . , SCHMIDT-KITTLER, N.: The 
Schlossericyon group — a leave eating 
Carnivore subfamily in the european 
Miocene 

KOTSAKIS, T.: Neogene biogeography of 
Hyracoidea (Mammalia) 

GiuLi De, С , MASINI, F . , TORRE, D., VAL-
LERI, G.: Paleogeography and mammal 
faunas in the Apulo-Dalmatic area 

SONDAAR, P. У . , Vos D E , J . , DEKMITZAKIS, 
M.: Late Cenozoie mammal faunal evo
lution of the south Aegean Island arc 

THEODOROTJ, G., CARYSTINEOS, N., P A -
PADOFOULOS, N. N. : Incorporation of 
uranium in fossil bones from Cenozoie 
localities in Greece 

FORSTEN, A.: Size trends in Anchitheros 
( Eguidea ) 

COIFFÂT MARTIN, В . : The first african 
Ruscinomys and the Messinian migra
tion 

Workshop 4/1 — Topic G : Paleoclimatic 
Evolution 

Chairmen: NAGY E., VERGNAUD-GRAZ-
ZINI, C. 

ECONOMOTJ AMJXI, A., STAMATAKIS, М.: 
Contribution to the paleogeology of the 
Neogene basin of Mytilinii (Samos Is
land) Greece 

SADOWSKA, A.: Palynological investiga
tions of the Klodnica beds in the silesian 
part of the Carpathian foredeep 

H A B L Y L.: Stratigraphy of the Lower and 
Middle Miocene floras of Hungary, and 
their role as environment and climate 
indicators 

GREGOR, H. J . , VELITZELOS, Е . : Evolution 
of Neogene Mediterranean vegetation 
and the question of a dry Upper Mio
cene period (Salinity Crisis) 

KOUTSOUVELI, A-, METTOS, A., TSAPRALIS, 
V . , IOAKIM, Ch.: Evolution et recon
stitution du paleoenvironnement de la 
region de Koroni (Péloponnèse méri
dionale, Greece) au cours du Plio-
Pleistocene d'après les anatysis micro-
paleontologiques et palynologiques 

HOROWITZ, A., D E R I N , В.: Palynologie 
correlation of continental and marine 
Neogene sequences in Israel 

JONCO, F., ALBERDI, M. T., HOYOS, M.: 
Considerations on the biostratigraphy 
and palaeoecology of the Aragónián age 
in the Madrid Basin 

VISSER DE. , J. P.: Effects of climate and 
tectonics on the composition of clay 
mineral associations — the Pliocene of 
Capo Rossello, Sicilia 

R Y U I C H I Tsuchi: Mid-Neogene climatic 
optimum — its timing and spatial ex
tension in Japan and the Pacific 

BROUSSOTJLIS, J., IOAKIM, Ch., YIAK-
KOUPIS, P. : Geological and palynological 
investigations of the coal deposits in 
Serres basin (Greece) 

Liu GENG-WTJ: Neogene palynological 
succession of north China and possible 
correlation with stratotypes in Para
tethys 

SIERRA, A., MORENO, G., LOPEZ MARTINEZ, 
N: Biostratigraphy and paleoecological 
interpretation of Middle-Upper Miocene 
succession in continental sediments of 
the Puero basin, northern Spain 

Workshop 1 — Symposium Energy Re
sources 

Chairmen: B E N D A , L . , WESSELY, G. 

BALLA K . , BARDÓCZ В . , SZALAY Á . , T E N -
KEI S.: Hydrocarbon genetical relations 
Pannonian basin-evolution 

SONNENFELD, P.: Hydrocarbon prospects 
around Neogene evaporites 

VÁNDORÉ Y R., P A P S.: Features of oil and 
gas reservoirs in Pannonian s.l. sediments 
of Alföld basin 

KŐTÁRBA, M., SZAFRAN, S.: Dependence 
of gas accumulation on genetic and 
migration conditions in selected Miocene 
formations of polish part of the Carpath
ian foredeep 

H A H N Gy., MOLNÁR К., OSWALD Gy., 
SÁG L.: The economic geological impor
tance of the lignite deposits at the 
foothills of the Mátra and Bükk Moun
tains (Northern Hungarian Midmoun-
tains) 

SZENTGYÖRGYI M.: Miocene hydrocarbon 
reservoirs and pools in the eastern part 
of Hungary 

6' 
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BOBOK E., HABGITAY M., DTJSZA L.: R 
Quantitative attempt to reconstruct pa-
leo pore-pressures based on Neogene 
Sedimentation history in the Pannonian 
basin 

BOSKOV-STEINEB, Z . : The potential of 
hydrocarbon in the Pannonian depres
sion in space and time 

MATL, K . , W A Q N E E , M.: Occurrence and 
petrological characteristics of brown-
coal from the Polish part of the Para-
tethys 

KMIECIK, H., LIPIAESKI, I . , PESZAT, CZ.: 
Occurrence of coal in the Oligocène otryt 
sandstones (Krosno Beds) near Ustrzyki 
Gorne (Eastern Carpathians) 

Workshop 2 — Symposium Metallic 
and Non-Metallic Mineral Resources 

Chairmen: NEMECZ E., PANTO Gy. 

CSILLAG J . , ZELENKA T . : Non-metallic 
mineral raw materials formed by alte
ration of Neogene tuffs in Hungary 

MÁTYÁS E.: Non-metallic mineral raw 
materials in the Tokaj Neogene volcanic 
area 

TÓTH К . , SZŐTS A . , LUDAS ZS., SZINTAI 
M.: Neogene effects on the Hungarian 
bauxite deposits 

PONCE, N . , KOEPÁS L., RAZTJMOVSKY, 0 . : 
The bauxite perspectives of the Cuban 
Neogene 

KAMEL, О . A . , NIAZY, E. A . , A B D E L A A L , 
A . Y.: Geochemical affinity of the main 
iron-manganese ores of Egypt with Late 
Tertiary basaltic activity 

B I H A E I Gy.: Paleogeographical conditions 
of formation of industrial quartz sand 
deposit in Hungary 

CALVO, J. P., ELIZAGA, E.: Diatomite 
deposits in south-eastern Spain: ge
ologic and economic aspects 

KOLASA, K . , SLACZKA, A . : Depositional 
environments of the Wieliczka salt 
deposits 

Szeptember 21., szombat 

Plenary Session of Symposium on European 
Late Cenozoic Mineral Resources 

Chairman: GELATI, R . 

BEBCZI I., HOBVÁTH F.: Geodynamics 
and basin evolution: implication for 
hydrocarbon formation in the Panno
nian Basin 

MOLNÁR К., POGÁCSÁS Gy., RTJMPLER J.: 
Seismic reflection investigations in the 
Hungarian part of the Pannonian Basin: 
application to exploration for oil and gas 

D Ö V É N Y I P., SZALAY Á., HORVÁTH F.: 
Computer modelling of the thermal and 
maturation history of the Great Hun
garian Plain 

LADWEIN, W., VESSELY, G.: Vienna basin 
— basin development and origin of 
hydrocarbons 

MATTAVELLI, L . : Influence of Neogene 
geologic events on origin, accumulation 
and distribution of oil and gas in the 
Po Bassin 

MEYSSAMI, A . : Extention Neogene in 
Iran central 

V A N E E B ZWAAN, G. J.: Predictive models 
on the distribution of potential oil source 
rocks using micropaleontological techni
ques 

RAVASZ Cs., SOLTI G.: Genetic types of 
the Hungarian oil shales 



TÁRSULATI ÜGYEK 

A Magyarhoni Földtani Társulat 
1986. január—december havi ülésszakán 

elhangzott előadások 

Január 6. Az Őslénytani-Rétegtani Szakosz
tály előadóülése 

Elnök: KECSKEMÉTI Tibor 
D E M E T E B András: Numerikus taxonómia. 

Pótolhatja-e a számítógép a taxonómust? 
N A G Y István Zoltán: A heteromorf 

ammonoideák életmód-hipotézisének újabb 
adatai 

Vita: Bogsch L., Müller P., Kecskeméti 
T., Demeter A., Nagy I. Z. 

A résztvevők száma: 10 

Január 8. Az Általános Földtani Szakosz
tály klubdélutánja 

Elnök: NAGY Elemér 
RADÓCZ Gyula—NAGY Elemér: Viet

nami vetítettképes élménybeszámoló 
Vita: Jocháné Edelényi E . 
A résztvevők száma: 22 

Január 13. Az Ásványtan-Geokémiai Szak
osztály előadóülése 

Elnök: K I S S János 
KTJBOVICS Imre — G. SÓLYMOS Kamil

la— SZABÓ Csaba: Alkáli ultrabázisos zár
ványok geokémiai vizsgálata 

GATTEE István: A 8. Európai Folyadék
zárvány Szimpózium tanulságai (Göt-
tingen) 

F Ü G E D I Ubul: A középnyugati Mátra 
területén végzett geokémiai kutatási mód
szerek eredményeinek összehasonlító érté
kelése 

Vita: Gatter I., Pesty L., Kiss J., Em-
bey I. A., Vető I.-né. 

A résztvevők száma: 31 

Január 20. A Mérnökgeológiai és Környe
zetföldtani Szakosztály munkahely-látogatása 
a Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány-
Földtani Tanszékén 

A házigazda, K L E B Béla tanszékvezető 
és munkatársai bemutatták a tanszéket, a 

hozzákapcsolódó kőzetfizikai laboratóriu
mot, és annak tevékenységét. 

A résztvevők száma: 38 

Január 27. A Tudománytörténeti Szakosz
tály vezetőségi ülése 

Elnök: CSÍKY Gábor 
Napirend: 1. Az 1986. évi munkaterv 

összeállítása, 2. A Szakosztály munkájá
nak újjászervezése, 3. Egyebek. 

A résztvevők száma: 11 

Január 30. Társulati elnökségi ülés 
Elnök: D A N K Viktor 
Napirend: 1. Beszámoló az 1986. évi 

tisztújító küldött közgyűlés előkészítésé
ről, 2. Beszámoló az 1986. június 19-i vá
lasztmányi ülés által kijelölt bizottságok 
munkájáról, 3. Javaslattétel társulati em
lékgyűrűre, 4. A tisztújító küldöttközgyű
lés napirendjének jóváhagyása, a forgató
könyv megvitatása. 

A résztvevők száma: 12 

Február 3. Az Őslénytani-Rétegtani Szak
osztály előadóülése angol nyelven, meghívott 
előadóval 

Elnök: KECSKEMÉTI Tibor 
J. CoBLiss :The origin of life in submarine 

hot-springs in the context of the evolution 
of the Universe 

Vita: Müller P., Kecskeméti T. 
A résztvevők száma: 13 

Február 3. Az Agyagásványtani Szakosztály 
vezetőségi ülése 

Elnök: NEMECZ Ernő 
Napirend: 1. A szakosztály ötéves cse

lekvési programjának felvázolása, az 1986. 
évi munkaterv megvalósításának szem
pontjai, 2. Egyebek. 

A résztvevők száma: 9 
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Február 5. Az Általános Földtani Szakosz
tály előadóülése 

Elnök: D U D I C H Endre 
VÖLGYI László: A szénhidrogénkutatás 

VII. ötéves terve 
D U N K L István: A fission track (hasad

vány nyom) radiometrikus kormeghatáro
zási módszer 

Vita: Jaskó S., Völgyi L., Sütő Zné., 
Kiss J. 

A résztvevők száma: 24 

Február 10. Az Ásványtan-Geokémiai Szak
osztály vezetőségi ülése 

Elnök: Kis s János 
Napirend: 1. A szakosztály távlati ter

vei, 2. Az 1986. II. félévi program egyez
tetése, 3. Egyebek. 

A résztvevők száma: 12 

Február 10. Az Ásványtan-Geokémiai Szak
osztály Ásványgyűjtő Szakcsoportja vezető
ségi ülése 

Elnök: VÁRHEGYI Győző 
Napirend: 1. Az augusztusi ásvány barát 

találkozó és börze szervezése, 2. A szovjet 
kiállítás helyzete, 3. Az 1986. évi terv ösz-
szeállítása, 4. Egyebek 

A résztvevők száma: 6 

Február 12. Társulati elnökségi-választmá
nyi ülés 

Elnök: D A N K Viktor 
Napirend: 1. Elnöki megnyitó, 2. A 131. 

rendes tisztújító küldöttközgyűlést előké
szítő bizottság jelentése, 5. A tiszteleti 
tagokra javaslatot tevő bizottság jelentése, 
4. A SZABÓ József Emlékérem Bizottság 
jelentése, 5. A H A N T K E N Miksa Emléké
rem Bizottság munkája, 6. A KOCH Antal 
emlékérem Bizottság jelentése, 7. A V E N D L 
Mária alapítvány és emlékérem bizottság 
munkája, 8. A Pro geológia applicata emlék
érem Bizottság jelentése, 9. A SEMSEY 
Andor Ifjúsági Emlékérem bizottság jelen
tése, 10. Az alapszabálymódosító Bizottság 
munkája, 11. Jelentés a területi szervezeti 
szervezetek és szakosztályok választási 
eredményeiről, 12. A tisztújító küldöttköz
gyűlés jelölő bizottságának jelentése. 

Vita: Rónai A., Hámor G., Császár G., 
Konda J., Balogh K., Géczy В., Hahn 
Gy., Báldi T., Kiss J., Alföldi L., Kubo-
vics I., Cseh-Németh J., Bárdossy Gy., 
Székyné Eux V., Karácsonyi S., Dudich 
E., Halmai J., Jámbor A., Bohn P . , Zen-
tay T. 

A résztvevők száma: 42 

Február 13. Az Őslénytani-Rétegtani Szak
osztály vezetőségi ülése 

Elnök: KECSKEMÉTI Tibor 

Napirend: 1. Az 1985. II. félévi munka 
értékelése, 2. Az 1986. évi munkaterv vég
leges egyeztetése, 3. Egyebek 

A résztvevők száma: 8 

Február 14. A Nehézipari Műszaki Egye
tem, az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület, a Magyarhoni Föld
tani Társulat, és a Magyar Olajipari Mú
zeum P A P P Simon professzor születésének 
100. évfordulóján emlékkiállítást rendezett az 
egyetem könyvtárában. 

Az emlékkiállítás megnyitója alkalmából 
Dr. he. dr. ALLIOUANDER Ödön professzor 
mondott beszédet. 

TERPLÁN Zénó és CSÍKY Gábor P A P P 
Simon életművét méltatta. 

A résztvevők száma: 52 fő 

Március 3. Az Agyagásványtani Szakosz
tály előadóülése 

Elnök: SZÁNTÓ Ferenc 
JUHÁSZ Zoltán: Kutatások a fillosziliká-

tok duzzadásával kapcsolatban 
FÖLDVÁRI Mária: Beszámoló az ICTA 

Kongresszusról 
Vita: Lenkei M., Tóth M., Szántó F. 
A résztvevők száma: 10 

Március 3. Az Őslénytani-Rétegtani Szak
osztály előadóülése 

Elnök: KECSKEMÉTI Tibor 
SZABÓ János: Paleogeográfiai észrevéte

lek jura Gastropodák alapján 
NAGY István Zoltán: A hazai barrémi 

emelet Cephalopoda-faunája 
Vita: Galácz A., Vörös A., Horváth A., 

Szabó J., Nagy I. Z., Kecskeméti T. 
A résztvevők száma: 12 

Március ó. Az Általános Földtani Szakosz
tály előadóülése 

Elnök: BAKSA Csaba 
POGÁCSÁS György—LAKATOS László — 

BARVITZ Anna: A Duna—Tisza köze neo-
gén kori oldaleltolódásainak kinematikai 
jellemzése 

BALLÁ Zoltán: Az Alpi-mediterrán öve
zet középső része a neogénben 

Vita: Ballá Z., Havas L., Mensáros P., 
Vető I., Pogácsás Gy., Barátosi J. 

A résztvevők száma: 37 

Március 10. Az Ásványtan-Geokémiai Szak
osztály előadóülése 

Elnök: K I S S János 
KUBOVICS Imre—GÁLNÉ SÓLYMOS Ka

milla—SZABÓ Csaba: Ultrabázisos zárvá
nyok flogopitjainak geokémiai vizsgálata 

E L E K István: A nézsai „bauxit" izotóp-
radiogeokémiai vizsgálatának előzetes ered
ményei (bejelentés) 
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VICZIÁN István: A Hegau és a Kaiser
stuhl alkáli vulkanizmusa (tanulmányi 
beszámoló) 

Vita: Embey I. A., Kiss J., Pozsgay K. 
A résztvevők száma: 1 4 fő 

Március 11. A Szénkőzettani és Szerves 
Geokémiai Munkabizottság előadóülése 

Elnök: VETŐ István 
VARGA Imréné: Máza-dél szénkőzettani 

vizsgálata 
HORVÁTH Zoltán: Mikroszámítógépes 

adatbank felhasználása a szénkutatásban. 
Felhasználói programok bemutatása. 

Vita: Póka T., Gondi F., Horváth Z., 
Vető I., Varga Iné. 

A résztvevők száma: 5 

Március 12. A Magyarhoni Földtani Tár
sulat 131. rendes tisztújító küldött közgyű
lése 

Az elnökségben: DAN^C Viktor, ALFÖLDI 
László, BÉRCZI István, GÉCZY Barnabás, 
HALMAI János HÁMOR Géza, JÉKI László 

A mandátumvizsgáló bizottság tagjai: 
B A K S A Csaba, SZABÓ János, SERESNÉ 
HARTAI Éva 

Szavazatszámláló bizottság: EGERER 
Frigyes, SZABÓ Csaba, JOCHÁNÉ E D E L É -
N Y I Emőke 

Jegyzőkönyv-hitelesítő bizottság: D A N K 
Viktor, SZÉKYNÉ Fux Vilma, RÓNAI And
rás 

Az interregnum elnöke: SZTRÓKAY Kál
mán 

D A N K Viktor: Megemlékezés a nem ré
gen elhunyt K R I V Á N Pál néhai főtitkárról. 

KECSKEMÉTI Tibor: Megemlékezés 
BOGSCH László elhunyt tiszteleti tagunkról 

SZABÓ József Emlékérem bizottság: 
BÉRCZI István, BALOGH Kálmán, FÜLÖP 
József. Az emlékérmet RÓNAI András „Az 
Alföld negyedidőszaki földtana" c. munká
jával nyerte el. 

H A N T K E N Miksa Emlékérem bizottság: 
GÉCZY Barnabás, B Á L D I Tamás, H A J Ó S 
Márta. Az emlékérmet MÜLLER Pál „A 
bádeni emelet tízlábú rákjai" c. munkájá
val nyerte el. 

K O C H Antal Emlékérem bizottság: H Á 
MOR Géza, JÁMBOR Áron, KRIVÁN Pál. Az 
emlékérmet BARTKÓ Lajos „Ipolytarnóc 
földtani vizsgálata" c. munkájával, KORDOS 
László „Lábnyomok az ipolytarnóci alsó
miocén korú homokkőben c. munkájával, 
és H A B L Y Lilla: „Ipolytarnóc alsómioeén 
korú flórája" c. munkájával nyerte el. 

V E N D L Mária Alapítvány és Emlékérem 
Bizottság: Kiss János, SZTRÓKAY Kálmán, 
KUBOVICS Imre, CSALAGOVICS Imre, ZE-
LENKA Tibor. A 3 0 0 0 , — Ft pénzjutalmat 
és az emlékérmet megosztva: PANTÓ 
György—Zorán MAKSIMOVIC: Bastnäsite 

(La) and Monazite (Nd) a new variety of 
monazite from the Marmara Bauxite 
deposite (Bull. Ac. Serbe) с. munkájukkal 
nyerték el. 

Pro geológia applieata emlékérem bi
zottság: ALFÖLDI László, TÓKA Jenő, 
N É M E D I VARGA Zoltán, SZANTNER Ferenc, 
T. KOVÁCS Gábor, VÉGH Sándorné, RÓNAI 
András. Az emlékérmet kapták: ALFÖLDI 
László, BARTKÓ Lajos, BÍRÓ Ernő, CSÍKY 
Gábor, D A N K Viktor, F E J É R Leontin, 
JASKÓ Sándor, H E G E D Ű S Gyula, KŐRÖSSY 
László, POSGAY Károly, SÓLYOM Ferenc, 
SZABÓ Nándor, URBANCSEK János, V A R J Ú 
Gyula. 

SEMSEY Andor ifjúsági emlékérem bi
zottság: SZÉKYNÉ F u x Vilma, K U T I László, 
BALOG Anna. Az emlékérmet KORECZ 
Andrea „Die Ostracodenfauna des Zsám-
béker Beckens" с. munkájáért kapta. 
Ezen kívül benyújtott két dolgozata alap
ján WEISZBURG Tamás 2 0 0 0 , — Ft pénzju
talomban részesült. Dolgozatai: (LOVAS 
Gy. társszerzővel) „On the Crytal struc
ture of Mátra", és (DÓDONY I. társszerző
vel) „The structure of a „wad" sample 
from Dognacea (Romania)" 

Társulati emlékgyűrűt kaptak: K N A U E R 
József, KOVÁCS Endre , ZELENKA Tibor, 
ZENTAY Tibor, GÉBER Zsuzsa. 

A tiszteleti tagokat ajánló bizottság el
nöke: GRASSELLY Gyula. Új tiszteleti ta
gok: BALOGH Kálmán, CSÍKY Gábor, 
D A N K Viktor, MEZŐSI József, STRAUSZ 
László, V A R J Ú Gyula. 5 0 , illetve 6 0 éves 
tagságot elismerő díszoklevelet kaptak: 
50 éves tagságról BARTKÓ Lajos, 60 éves 
tagságról fBoGSCH László, KRETZOI Miklós, 
STRAUSZ László, SZÖRÉNYI Erzsébet. 

BÉRCZI István főtitkár beszámolt az el
múlt öt év tevékenységéről (lásd a Föld
tani Közlöny 1 9 8 6 . évi 4 . számában). 

VITÁLIS György, az Ellenőrző Bizottság 
elnöke, beszámolt a bizottság elmúlt öt 
évi tevékenységéről (lásd a Földtani Köz
löny 1 9 8 6 . évi 4 . számában). 

A hivatalban levő elnökség leköszönt és 
az interregnum idejére SZTRÓKAY Kálmán 
veszi át az elnök szerepét. 

BAKSA Csaba a mandátumvizsgáló bi
zottság vezetője, a szavazatképességről 
számol be. 

B O H N Péter, a jelölő bizottság elnöke, 
beszámol a bizottság munkájáról. Tagok: 
ZELENKA Tibor, JUHÁSZ András, W É B E R 
Béla, ZENTAY Tibor, SZANTNER Ferenc. 
Ismerteti a jelölőlistát, amelyet a tagság 
szótöbbséggel elfogad. 

CSÍKY Gábor: köszönti a közgyűlést, és 
rövid történeti áttekintést ad az elmúlt 
2 5 évről. 

EGERER Frigyes ismerteti a szavazás 
módját, szabályait. 
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A szavazás eredménye: elnök: H Á M on 
Géza, társelnökök: JUHÁSZ András, K L E B 
Béla, MINDSZENTY Andrea, VÁNDORÉI Ró
bert, Főtitkár: BÉRCZI István, titkár: 
HALMAI János, ifjúsági titkár: SZABÓNÉ 
BALOG Anna. 

A fegyelmi bizottság elnöke: MOEVAI 
Gusztáv, ellenőrző bizottság elnöke: V I 
TÁLIS György, a MTESZ XIV. választó 
közgyűlésére küldöttek: HÁMOR Géza, B É R 
CZI István, KOVÁCS Endre, K N A U E R József, 
SZEDERKÉNYI Tibor. A MTESZ Országos 
elnökségébe javaslat: HÁMOR Géza (hiva
talból, mint elnök) és D A N K Viktor. Vá
lasztmányi tagok és póttagok: ALFÖLDI 
László, BARABÁS Andor, B Á L D I Tamás, 
BÁRDOSSY György, CSEH-NÉMETH József, 
D U D I C H Endre, GERBER Pál, JGÉCZY Bar
nabás, H A A S János, JÁMBOR Áron, KARÁ
CSONYI Sándor, KERTÉSZ Pál, K N A U E R 
József, KÓKAI János, K O N D A József, 
KUBOVICS Imre, MAJOROS György, M É 
SZÁROS Mihály, MORVÁI Gusztáv, N E M E D I 
VARGA Zoltán, NÉMETH Gusztáv, PANTÓ 
György, SOMFAI Attila, SZANTNER Ferenc, 
SZEDERKÉNYI Tibor, SZÉLES Lajos, VÉGH 
Sándorné, VIRÁGH Károly, VITÁLIS György, 
VÖLGYI László, GODA Lajos, E G E R E R 
Frigyes, P A P Sándor VARGÁNÉ REGÉCZI 
Edit. 

HÁMOR Géza megköszöni a tagság bizal
mát, röviden felvázolja az elkövetkező öt 
év elvi irányait. 

JÉKI László MTESZ főtitkárhelyettes a le
köszönő G É B E R Zsuzsanna ügyvezető tit
kárnak a MTESZ-nél végzett jó munkája 
elismeréseként KIVÁLÓ MUNKÁÉRT ki
tüntetést ad át. 

Új ügyvezető titkár: ZIMMERMANN Kata
lin (1986. március 1-től) 

Március 17. Az Általános Földtani Szak
osztály vezetőségi ülése 

Elnök: N A O Y Elemér 
Napirend: 1. A Budapesti Területi Szer

vezettel közös májusi rendezvény egyezte
tése, 2. A Távérzékelési Ankét programjá
nak rögzítése, 3. A júniusi kirándulás teen
dői, 4. Egybek. 

Á résztvevők száma: 14 

Április 2. Az Általános Földtani Szakosz
tály előadóülése 

Elnök: BAKSA Csaba 
BALLÁ Zoltán: A Gömör-Bükk körzet 

tektonikai és kinematikai kapocs a Ny-
Kárpátok és a Dinaridák között 

MOLNÁR Miklós—PELIKÁN Pál: A szar
vaskői diabázkutatás földtani tapasztala
tai 

Vita: Less Gy., Kovács S., Árkai P., 
Ballá Z., Szabó Cs. 

A résztvevők száma: 31 

Április 7. Az Agyagásványtani Szakosztály 
előadóülése 

Elnök: NEMECZ Ernő 
TÓTH Mária—BALLÁNÉ CSÁKY Ida agya

gok hőkezelés hatására bekövetkező duz
zadásának vizsgálata 

VICZIÁN István: Agyagásványok termo
dinamikai stabilitási viszonyai (LIPPMANN 
elméletének ismertetése, tanulmányúti be
számoló) 

Vita: Nemecz E., Viczián I., Gábor Pné., 
Földvári M., Rischák G., Varga D., Szilá
gyi L.-né., Lenkei M., Juhász Z., Klibur-
szkyné Vogl M. 

Á résztvevők száma: 21 

Április 7. Az Őslénytani-Eétegtani Szakosz
tály előadóülése 

Elnök: KECSKEMÉTI Tibor 
H A A S János: Daehsteini Mészkő szelvé

nyek korrelációja loferciklusok alapján 
VÖBÖS Attila: A „Mediterrán mikrokon-

tinens" biogeográfiája pliensbachi bra-
chipodák alapján 

KÓKAY József: A várpalotai bádeni kép
ződmények időrétegtani taglalása 

Vita: Müller P., Kecskeméti T., Vörös 
A., Kázmér M., Szabó J., Galácz A., 
Haas J., Monostori M., Kókay J. 

A résztvevők száma: 23 

Április 8. A Szénkőzettani és Szerves Geoké
miai Munkabizottság előadóülése 

Elnök: VETŐ István 
VARGA Imréné: Borsodi szenek szénkő

zettani adatai 
E L E K Izabella: Néhány eocén szénelőfor

dulás jellemzése és ősföldrajzi környezete 
Vita: Sajgó Cs., Vető I., Elek I., Varga 

Iné. 
A résztvevők száma: 5 

Április 15. Kibővített elnökségi ülés 
Elnök: HÁMOR Géza 
Napirend: 1. Az ötéves ciklus (1986 — 

1991) munkaprogramjainak fő irányelvei, 
2. Az ötéves ciklus főbb nagyrendezvényei 
(hazai, nemzetközi), 3. Az elnökség mellé 
kiküldött állandó bizottságok kijelölése, 4. 
Egyéb folyamatban levő ügyek intézése 
(Impulzus, Pro geológia applicata érem), 

Vita: Juhász A., Zelenka T . , Révész I., 
Kovács E., Balog A., Zentay T. , Majoros 
Lné. 

A résztvevők száma: 25 

Április 21. Az Általános Földtani Szak
osztály vitafóruma a Magyar Állami Föld
tani Intézetben létrehozott információs rend
szerről (FIRE ) 

Elnök: D U D I C H Endre 
Vitaindító előadó: SOMOS László 
A résztvevők száma: 40 
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Április 21. A Tudománytörténeti Szakosz
tály vezetőségi ülése 

Elnök: CSÍKY Gábor 
Napirend: 1. A Tudománytörténeti Év

könyv 1 1 . számának összeállítása, 2. Egye
bek. 

A résztvevők száma: 6 

Április 21. A Tudománytörténeti Szakosz
tály előadóülése 

Elnök: CÍSKY Gábor 
CSÍKY Gábor: P A P P Simon élete és mű

ve, születése 1 0 0 . évfordulóján 
LISZTES Edit: A gimnáziumi földtani 

oktatás története 1848- tó l 1918- ig 
CSATH Béla: A vízkutatás történetének 

kezdetei 
Vita: Dudich E., Kecskeméti T., Szurovy 

G., Barátosi J., Póka T., Székyné Fux V., 
Hála J., Lisztes E. , Csíky G. 

A résztvevők száma: 4 0 fő 

Április 23—24. Az Ifjúsági Bizottság ren
dezésében első előadói ankét 

Elnök: HÁMOR Géza 
SZATMÁRI Tünde: A bádenien korszak 

ősföldrajzi viszonyai Dubiesány környé
kén 

MAROS Gyula: Vitány-vár környékének 
tektonikai felvétele 

SZENTES István: A Bátaszéki Téglagyár 
felsőpannóniai képződményei, Mollusca fa
unájának vizsgálata 

MÁTHÉ Zoltán: A Rudabányai-hegység-
ben található riolitok vizsgálata ritkaföld
fémek alapján 

DOSZTÁLY Lajos: Az Urkúti Mészkő 
Tagozat őslénytani és mikrofáfies vizsgá
lata 

BAKÓ Tamás: A Tevel-hegy—Hubert
lak— Gerence-psz. közötti terület szerke
zetföldtani képe 

F E K E T É N É ESZTERGÁLYOS Hilda: A Ba
kony oszlop—Csesznek D-i bauxitkutatási 
területen a felszíni geofizikai mérések és a 
lemélyített kutatófúrások adatainak össze
hasonlító értékelése 

VÁRNAI Péter: Szeizmikus sztratigráfiai 
vizsgálatok a makói árokban 

ZSÓRI Gyula: Túlnyomásos szénhidrogén
lelőhelyek kialakulásának geológiai felté
telei 

N É M E T H Csaba: A sajógalgóci meddő
hányó méretezése számítógépes módszer
rel , 

ÁRGYELÁN Gizella: Olivinvizsgálatok a 
nógrádi-gömöri terület bázisos és ultrabá-
zisos kőzeteiből 

VAKARCS Gábor: A Zebegény-Vadaskert 
környéki lajtamészkő mikrofácies vizsgá
lata 

LAKATOS László: A békási neogén süly-
lyedék É-i előterének szeizmikus makro-
sztratigráfiai vizsgálata 

PÁLFY József: Balaton-felvidéki közép
sőtriász brachiopoda faunákról 

MAGYAR Imre: A mindszentkállai pan
non kvarcit ősmaradványai 

SCHULTZ Éva: A karotázs korrelációs le
hetőségeinek vizsgálata a bauxitkutatás
ban 

NÁNDORI Gyula: A Lengyelmajor környé
ki bauxitelőfordulás vázlatos vízföldtani 
helyzete 

HUSZÁR Gyula: Az Ugod-bakonykoppá-
nyi reménybeli bauxitterület felderítő ku
tatási programjának földtani alapjai 

CSIRIK György: Az evaporitok üledék
földtani és lemeztektonikai vonatkozásai 
— irodalmi áttekintés és hazai képződmé
nyek 

GÁL Nóra: A kelet-mecseki alsó miocén 
riolittufa kőzettani, geokémiai vizsgálata 

VÉRTESY László: Felezíni geofizikai mé
rések szerepe a csordakúti bauxitkutatás
ban 

GÖRÖG Ágnes—SOMODI Ágnes: A várpa
lotai Szabó-féle homokbánya középsőmio
cén csigafaunájának sérülései 

K I S S Balázs : A felhalmozódási környezet 
és a kőzetfizikai tulajdonságok kapcsolata 
a pannóniai (s.l.) törmelékes üledékekben 

BOGNÁR István: A nyírádi regionális víz
szintsüllyesztés hatásterületének vízmér
lege 

HORVÁTH Erzsébet—TARI Gábor: A 
Budai-hegységbeli felsőeocén alapkonglo
merátum vizsgálata, különös tekintettel a 
magmás eredetű kavicsokra 

K I S S Tibor: A természetes gammasugár
zás szelvények digitális szűrése, az átviteli 
függvény vizsgálata, dekonvolúciós szűrés 

KŐVÁRINÉ GULYÁS Erzsébet: Eocén 
diatomák előfordulása a Dunántúli-közép
hegységben 

CSALA László: A külszínről megkutatott 
területek átértékelése a bányabeli kutatás 
befejezésével, bonyolult éreesedésű lelő
helyen 

TÖRÖK Ákos: A nyugat-mecseki anizuszi 
képződmények paleontológiája és szedi-
mentológiája 

SÜMEGI Pál: Felszínközeli quarter üle
dékek szedimentológiai, malakológiai vizs
gálata Derecske—Hajdúnánás vonalában 

VÁRKONYI László: A Mány-kelet—Zsám-
béki-medence szerkezeti és vízföldtani vi
szonyai 

NAGY Péter: Építőanyagipari ásványi 
nyersanyagszerzések előtervezési munkái 

HORVÁTH Adorján: Az alsóbádeni Pécs
szabolcsi Mészkő Formáció Magyaregregy 
(Mecsek) környéki durvatörmelékes kép
ződményeinek vizsgálata 
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TÖRÖK Kálmán: A XII . szerkezeti fúrás 
által harántolt metamorf képződmény ás
vány-kőzettani és geokémiai vizsgálata 

D E M É N Y Attila: Kőszegi-hegység para-
metamorfitjainak kőzettani-geokémiai vizs
gálata 

HARANGI Szabolcs: Vulkáni-üledékes ke
verékkőzet a K-Mecsekben 

POLYÁK Mariann: Szénvagyon számítá
sok Commodore 64 típusú számítógéppel 

V E R E S Lajos: Aknamélyítést megala
pozó 

(elősegítő) földtani adatok feldolgozása 
A zsüribizottság tagjai: CSEH-NÉMETH 

József, H A A S János, HÁMOR Géza, K L E B 
Béla, KUBOVICS Imre, MOLNÁR Károly, 
SZABÓ Csaba, SZABÓNÉ BALOG Anna, SZI
LÁGYI Gábor. 

Díjazottak: Végzett kategóriában: I. Kiss 
Balázs, II . VAKARCS Gábor, III. BAKÓ 
Tamás, V Á R N A I Péter, VÁRXONYI László. 

Hallgatók kategóriában: I. PÁLFY József, 
II. D E M É N Y Attila, III. HORVÁTH Erzsé
bet—TARI Gábor, HARANGI Szabolcs, TÖ
RÖK Kálmán, GÖRÖG Ágnes—SOMODI Ág
nes. TÖRÖK Ákost a Társulat elnöksége 
jutalmul delegálta a Lengyel Földtani Tár
sulat 1986. évi vándorgyűlésére 

A résztvevők száma: 23-án 105, 24-én 87 

Április 28. A Mérnökgeológiai és Környe
zetföldtani Szakosztály terepbejárása a len
csehegyi bányaépítéssel kapcsolatos mérnök
geológiai, hidrogeológiai és környezetföldtani 
kérdések és problémák megvitatására és meg
ismerésére 

Házigazda és vitaindító előadó: Szűcs 
József 

Vita: BALÁSHÁZY L., HORVÁTH T., J U 
HÁSZ J . , N A G Y G. , BARTHA L. 

A résztvevők száma: 26 

Május 5. Az Agyagásványtani Szakosztály 
előadóülése 

Elnök: B I D L Ó Gábor 
VICZIÁN István: Agyagásványok a Do

boz I. fúrásban 
Vita: Farkas L., Vető I. 
A résztvevők száma: 8 

Május 5 . Az Őslénytani-Rétegtani Szakosz
tály előadóülése 

Elnök: KECSKEMÉTI Tibor 
B Á L D I N É В Е К Е Mária—BARNHARD Bar

n a — H O R V Á T H N É KOLLÁNYI Katalin— 
KECSKEMÉTI Tibor—KECSKEMÉTINÉ KÖR-
MENDY Anna—MONOSTORI Miklós—RÁKO
SI László—VARGA Imréné—VÖRÖS Attila: 
Az Oroszlány-Pusztavám környéki eocén 
képződmények komplex föld- és őslénytani 
vizsgálatának előzetes eredményei 

Vita: Báldiné Веке M., Monostori M. 
Bernhard В., Báldi Т., Kecskeméti T. 
Horváthné Kollányi К. 

A résztvevők száma: 23 

Május S. Az Ásványtan-Geokémiai Szak
osztály vezetőségi ülése 

Elnök: K I S S János 
Napirend: 1. Az 1987. évi nagyrendez

vény szervezésének aktuális kérdései, 2. 
Egyebek. 

A résztvevők száma: 9 

Május 7. Az Általános Földtani Szakosztály 
és a Budapesti Területi Szervezet közös An
kétja „a Távérzékelés Földtani Alkalmazá
sai" címmel. 

Elnök: N A G Y Elemér 
W I N K L E R Péter: Helyszíni bemutató a 

FOMI Távérzékelési Főosztálya laborató
riumában (távérzékelési anyagok, technikai 
lehetőségek) 

R Á D A I Ödön: Távérzékelési módszerek 
hidrogeológiai alkalmazása. Kárpát-me
dence, Magyarország 

CSILLAG Gábor: Landsat képfeldolgozás 
és földtani értelmezése a Balaton környé
kéről 

BIHARI Dániel—Csillag Gábor: A bala-
ton-felvidéki bazaltterületek légi fényké
pes és Landsat komplex értékelése 

POGÁCSÁS György—SÍKHEGYI Ferenc: 
A Duna—Tisza-közi oldaleltolódási szeiz-
motektonikai és távérzékelési módszerek 
összevetése 

DIÓSZEGI Ágnes: Módszertani vizsgála
tok tektonikai kiértékelés céljára a Mecsek 
hegység területén 

Vita: Brezsnyánszky K., Dudkó A., 
Kalafut M., Nagy E. , Pogácsás Gy., 
Bihari D. 

A résztvevők száma: 25 

Május 12. Az Ásványtan-Geokémiai Szak
osztály előadóülése 

Elnök: K I S S János 
TOMSCHEY Ottó: Nyomelemek fázishoz 

kötése szénkőzetekben és mellékkőzeteik
ben (a csordakúti alsó telep példáján) 

BOGNÁR László — D U N K L István: Anatáz 
a pákozdi kőfejtő kvarcporfirjában (beje
lentés) 

D U N K L István—JÓZSA Sándor: A pol-
gárdi Szárhegy mészkő-andezit kontak
tusának szkarnja 

Vita: Pécsiné D . E . , Tomschey O., Kiss J. 
A résztvevők száma: 22 

Május 16—18. Az Ifjúsági Bizottság te
repbejárása a Dunántúli-középhegységben 

A terepbejárás vezetője: H A A S János 
Program: A Dunántúli-középhegység 

mezozoós fácieseinek bemutatása. 
A résztvevők száma: 38 
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Május 19. A Tudománytörténeti Szakosztály 
vezetőségi ülése 

Elnök: CSÍKY Gábor 
Napirend: 1. A II. félévi munkaprogram 

összeállítása, 2 . Egyebek. 
A résztvevők száma: 8 

Május 19. A Tudománytörténeti Szakosz
tály előadóülése 

CSÍKY Gábor: BENKŐ Ferenc és a ma
gyar mineralógia kezdetei 

BIDLÓ Gábor — WEISZBURG Tamás: 2 0 0 
éves BENKŐ Ferenc magyar mineralógiája 
( 1 7 8 6 — 1 9 8 6 ) 

Vita: Székyné Fux V., Рока T., Bidló 
G., Hála J., Weiszburg T., CsÍKy G. 

A résztvevők száma: 1 3 

Május 19. Az Ifjúsági Bizottság vezetőségi 
ülése 

Elnök: SZABÓNÉ BALOG Anna 
Napirend: 1. A dunántúli-középhegysé

gi terepbejárás értékelése, 2 . A mérnök
geológiai továbbképző tanfolyam előké
szítése, 3. Egyebek. 

A résztvevők száma: 6 

Május 20. Titkári értekezlet, a szakosztályok 
és a területi szervezetek titkárai részvételével 

Elnök: BÉRCZI István 
Napirend: Az 1 9 8 6 . évi őszi programok 

egj'eztetése. 
A résztvevők száma: 1 2 

Május 20. Közös elnökségi-választmányi 
ülés 

Elnök: HÁMOR Géza 
Napirend: 1. Az ötéves ciklus ( 1 9 8 6 — 

1 9 9 1 ) munkaprogramjainak fő irányelvei, 
2. Az ötéves ciklus főbb nagy rendezvényei 
(hazai, nemzetközi), 3 . Az elnökség mellé 
kiküldött állandó bizottságok kijelölése, 4. 
Egyéb folyamatban levő ügyek intézése 
(Impulzus MTESZ folyóirat, Pro geológia 
applicata érem). 

Vita: Bohn P., Földvári M., Haas J., 
Brezsnyánszky K., Zentay T., Csíky G., 
Kecskeméti T. 

A résztvevők száma: 5 5 

Június 5 — 6. Az Őslénytani-Bétegtani Szak
osztály terepbejárása a Mátra-vidék őslény
tani és rétegtani érdekességeinek, és a leg
újabb kutatási eredmények bemutatására 

MÜLLER Pál: Gyöngyösvisonta, külfejtés 
KŐVÁRINÉ GULYÁS Erzsébet: Szurdok

püspöki, diatomaföld-bánya 
JANKOVICH István: Kozárd, kőfejtő 
MÜLLER Pál: Mátraverebély, Szentkút 

Kisterenye, Rákóczi telep, nyíresi kül-
f ej tés 

BALLÁ Zoltán: Recsk, Darnó-hegy, triász 
feltárások 

LEÉL-ŐSSY Szabolcs: Reesk, Darnó-
hegy, konglomerátum 

FŐZY István: Párád, Ilona-völgy 
A résztvevők száma: 3 2 

Június 7. Az Ásványtan-Geokémiai Szak
osztály Ásványgyűjtő Szakcsoportja ásvány
gyűjtő túrája a tatabányai óbánya területén 

A résztvevők száma 2 0 

Június 10. A Szénkőzettani és Szerves Geo
kémiai Munkabizottság előadóülése 

Elnök: VARGA Imréné 
VETŐ István: Ajkai szenek szerves geo

kémiai vizsgálata 
SAJGÓ Csanád—HORVÁTH Zoltán: A 

nyomás szerepe a szerves geokémiai reak
ciókban 

Vita: Blazsó M., Рока T., Árkai P., 
Alexander G., Hazai J . , Varga Iné., Heté-
nyi M., Vető I., Sajgó Cs., Horváth Z. 

A résztvevők száma 2 0 

Június 16. A Gazdaság földtani Szakosztály 
által szervezett kerekasztal beszélgetés ás-
ványvagyonunk világgazdasági értékeléséről 

Elnök: B O H N Péter 
Vitaindító előadó: Н А Ш György 
Vita: Mészáros M., Hegedűs K., Döm-

södi J . , Bohn P., Hahn Gy. 
A résztvevők száma: 1 5 

Június 23—27. A Mérnökgeológiai és Kör
nyezetföldtani Szakosztály, azl AEG Magyar 
Nemzeti Bizottsággal, a KLTE Ásvány- és 
Földtani Tanszékével, a MÁFI Keletma
gyarországi Területi Földtani Szolgálatá
val, a Magyar Hidrológiai Társasággal, az 
MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága Kör
nyezettudományi Szakbizottságával, az Or
szágos Erdészeti Egyesület Debreceni Szak
csoportjával közösen mérnökgeológiai szemi
náriumot rendezett Debrecenben és terepbe
járást Debrecen környékén és a csatlakozó 
erdélyi területeken. 

Elnök: JUHÁSZ József, SZÖŐR Gyula 
A terepbejárás vezetője: VITÁLIS György 
RÓNAI András: Az Alföld komplex 

földtani térképezése és annak eredményei 
MIKÓ Lajos: A Keletmagyarországi Te

rületi Földtani Szolgálat építésföldtani és 
környezetföldtani tevékenysége 

SZÖŐR Gyula: A Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem Ásvány- és Földtani Tan
széke épltésföldtannal kapcsolatos kutatása 

JUHÁSZ József: Síkvidéken létesülő táro
zók mérnökgeológiai problémái 

SZABÓ Imre: Vízpartok állékonysága 
B É R E S László: Árvízvédelmi töltések 

mérnökgeológiai vizsgálata 
SÜMEGI Pál: Hajdúsági téglagyári 

anyagnyerőhelyek üledékföldtani vizsgá
lata 
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GÁLOS Miklós—TÖKÖK Endre: Gyors
vizsgálati módszer halmazszilárdsági tu
lajdonságok megítélésére a genetikai adott
ságok függvényében 

P E B G E B László: Belterületi talajvíz
problémák 

MA JOB Pál: A Kiskörei víztároló talaj
vízre gyakorolt hatása 

MABTON Lajos—MIKÓ Lajos: Felszín
alatti vizek izotophidrogeológiai kutatása 

MIKÓ Lajos—SZABÓ Imréné—CZELLÉB 
András: Hajdú-Bihar megye hévízföldtani 
adottságai és hévízhasznosítási problémái 

K U T I László: A talajvíz agrogeológiai és 
környezetföldtani vizsgálata az EK-Alföl-
dön 

BABTHA András—FÜGEDI P. TJbul— 
KUTI László: Felszínközeli képződmények 
mozgékony mikrotápelem-tartalmának 
vizsgálata a Bodrogközben 

A Kossuth Lajos Tudományegyetem Ás
vány- és Földtani Tanszékének megtekin
tése. Házigazda: SZÖŐB Gyula tanszék
vezető 

Terepbejárás a Debreceni Jóléti-tavak
nál és környékén 

OSZTBOGONÁCZ János: Az erdőspusztai 
parkerdő fejlesztése, bemutatása 

MÓDI Györgyné—PATAKI Károly: A vá-
mospércsi út melletti római kori földsánc 
rekonstrukciós munkálatai 

TÓTH József: A Fancsika II. tó hidro-
geológiája 

MÓDI György: A fancsikai romtemplom 
bemutatása 

TÓTH György: A Mikepércs-I. alapfúrás 
előzetes földtani és vízföldtani eredményei 

Az erdőspusztai tájház és arborétum 
megtekintése 

Vita: Brezsnyánszky K., Kecskeméti T., 
Juhász J., Bidló G., Mikó L., Rónai A., 
Major P . , Szöőr Gy., Béres L., Perger L., 
Tóth Gy. 
Június 25—27. Közös rendezésű erdélyi te

repbejárás. Útvonal: 
Jún. 25. Debrecen—Bors—Királyhágó — 

Bánffyhunyad—Jósikafalva—Fîntînele 
és Tarnóc völgyzárógátas víztározó— 
Kolozsvár 

Jún. 26. Kolozsvár—Tordai hasadék—To-
rockó — Nagyenyed — Gyulafehérvár — 
Vajdahunyad—Felsőtelek—Cincis völgy -
zárógátas víztározó—Déva 

Jún. 27. Déva—Brád—Bucsum Sásza— 
Verespatak—Topánfalvai épülő völgy
zárógát — Aranyosi ő—Belényes— Nagy
várad — Bors—Debrecen 

Megtett út: 935 km 
Kirándulásvezető: VITÁLIS Gy. 
Az út során magyarázatot, illetve kiselő

adást tartott: CSÍKY G., KECSKEMÉTIT. 
MIKÓ L., R E I C H L., SZÉKYNÉ F U X V. és 
VITÁLIS Gy. 

A résztvevők száma: 23-án 37, 24-én 40 
2 5 - 2 7 - é n 42 

Július 14. A Mérnökgeológiai és Környezet 
földtani Szakosztály és az Ifjúsági Bizott 
ság közös vezetőségi ülése 
Elnök: JUHÁSZ József 
Napirend: Az 1986. november 3 — 5. kö

zött megrendezendő mérnökgeológiai to
vábbképző tanfolyam tematikájának meg
beszélése. 

A résztvevők száma: 8 

Augusztus 31. Ásványtan-Geokémiai Szak
osztály Ásványgyűjtő szakcsoport rendezésé
ben nemzetközi „OPÁL" ásványbarát talál
kozó és börze Budapesten a Petőfi Csar
nokban 

A résztvevők száma: kb. 3000 fő 

Szeptember 3. Az Általános Földtani Szak
osztály előadóülése 

Elnök: NAGY Elemér 
MINDSZENTY Andrea: Terepi megfigye

lések India lateritbauxitos területein (ve
títettképes élménybeszámoló) 

Vita: Balkay В., Mindszenty A., Kom-
lossy Gy., Barátosi J. 

A résztvevők száma: 25 

Szeptember 15. Az Általános Földtani Szak
osztály vezetőségi ülése 

Elnök: NAGY Elemér 
Napirend: 1. A II. félévi munkaterv 

pontosítása, 2. A Földtani Szemle szer
kesztési problémái, 3. Egyebek. 

A résztvevők száma: 7 

Szeptember 15. A Tudománytörténeti Szak
osztály az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesülettel, a Magyar Hidroló
giai Társasággál és a Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulattal közös rendezésben 
PÁVAI-VÁJNA Ferenc emlékülést tartott 

Elnök: CSÍKY Gábor 
CSÍKY Gábor: PÁVAI-VAJNA Ferenc élete 

és kora 
CSATH Béla: Az alföldi kincstári szén

hidrogénkutatások eredménye 
DOBOS Irma: PÁVAI-VAJNA Ferenc a 

hidrológus 
SZÉKELY Kinga: PÁVAI-VAJNA Ferenc és 

a barlangkutatás 
Vita: Posgai K., Barátosi J., Kaszap A., 

Székely K., Csíky G. 
A résztvevők száma: 36 

Szeptember 29. A Mérnökgeológiai és Kör
nyezetföldtani Szakosztály a Geodéziai és 
Kartográfiai Egyesület Geodéziai Szakosztá
lyával közösen „jelenkori kéregmozgási an
kétot" rendezett 

Elnök: JUHÁSZ József 
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CZOBOB Árpád—NÉMETH Zsuzsanna: A 
kéregmozgás-vizsgálatok geometriai alapja 

Joó István: A Kárpát-Balkán régió je
lenkori függőleges kéregmozgás-vizsgálata 

M I K E Károly: Szint változások hatása a 
Tisza Tiszabő alatti szakaszán 

Vita: Rónai A., Szlabóezky P . , Alpár Gy. 
A résztvevők száma: 2 1 

Október 1. Az Általános Földtani Szakosz
tály előadóülése 

Elnök: NAGY Elemér 
BALLÁ Zoltán: A Bakony, a Bükk és a 

Mecsek relatív mozgása és kinematikai 
kapcsolatai az alsókrétában 

BALLÁ Zoltán: Az Alp-Kárpáti térség 
tektonikai képe az eocénben 

Vita: Horváth I., Ballá Z. 
A résztvevők száma: 4 1 

Október 6. Az Agyagásványtani Szakosztály 
vezetőségi ülése 

Elnök: FÖLDVÁRI Mária 
Napirend: 1. Az 1 9 8 7 . évi munkaterv 

egyeztetése, 2 . Egyéb aktuális ügyek. 
A résztvevők száma: 1 0 

Október 6. Az Agyagásványtani Szakosztály 
előadóülése 

Elnök: SZÁNTÓ Ferenc 
L E N K E I Mária: Agyagásványok reológiai 

tulaj donságai 
Vita,: Juhász Z., Szántó F . , Varjú Gy., 

Berger H . 
A résztvevők száma: 1 4 

Október 6. Az Őslénytan-Rétegtani Szakosz
tály előadóülése 

Elnök: KECSKEMÉTI Tibor 
H A B L Y Lil la—KBOLOPP Endre—MÜLLER 

Pál —SZÓNOKY Miklós: A tihanyi fehérpart 
üledékföldtana és őslénytana 

BARABÁSNÉ STUHL Ágnes—BÉRCZINÉ 
MAKK Anikó —GÓCZÁN Ferenc—HAAS Já
nos—MAJOROS György — ORAVECZNÉ 
SCHEFFER Anna: Â perm/triász határ Ma
gyarországon 

Vita: Báldi T . , Kecskeméti T . , Kókay J . , 
Müller P . , Nagy L , Krolopp E., Galácz A., 
Góezán F . , Haas J . 

A résztvevők száma: 2 9 

Október 13. Az Ásványtan-Geokémiai Szak
osztály előadóülése 

Elnök: Kiss János 
NAGY B é l a — N A G Y Béláné: Az amerikai 

berilliumtufák ásványtani-geokémiai iro
dalmának feldolgozása 

SZAKÁLL Sándor—PAPP Gábor—WEISZ-
BURG Tamás—JÁNOSI Melinda—TAMÁS 
Csaba: Új hazai ásványaink I. (bejelentés) 

Vita: Barátosi J., Gatter L , Vincze J., 
Kiss J-, Nagy B. 

A résztvevők száma: 1 5 

Október 13. A Szénkőzettani és Szervesgeo
kémiai Munkabizottság előadóülése 

Elnök: VETŐ István 
SOLTI Gábor: Hazai olajpalák energeti

kai és szerves geokémiai tulajdonságainak 
összevetése 

VETŐ István: Beszámoló a 1 2 . európai 
Szerves Geokémiai Konferenciáról ( 1 9 8 5 . ) 

Vita: Hetényi M., Pápai L., Sajgó Cs., 
Horváth Z., Solti G. , Vető I., Kókai J . 

A résztvevők száma: 7 

Október 22. Közös elnökségi-választmányi 
ülés 

Elnök: HÁMOR Géza 
Napirend: 1. Beszámoló az I. félévi mun

káról, hazai és nemzetközi tevékenysé
günkről, 2 . A MTESZ XIV. küldöttközgyű
lése, 3. 1 9 8 6 . őszi rendezvényeink előké
szítése, 4. Az 1 9 8 7 . évi vándorgyűlés a 
Magyar Geofizikusok Egyesületével közö
sen ( 1 9 8 7 . május 1 4 — 1 5 . Balatonszemes), 
5 . Egyéb folyamatban levő ügyek. 

Vita: Mindszenty A., Haas J . , Csíky G. , 
Virágh K . 

A résztvevők száma: 3 8 

Október 28. Az Őslénytani-Rétegtani Szak
osztály vezetőségi ülése 

Elnök: KECSKEMÉTI Tibor 
Napirend: 1. Beszámoló az I. félévi mun

káról, 2 . Az 1 9 8 7 . évi munkaterv, 3. A 
mikropaleontológiai kollokvium előkészí
tése, 4. Egyebek. 

A résztvevők száma: 5 

November 3—6. A Mérnökgeológiai és Kör
nyezetföldtani Szakosztály és az Ifjúsági Bi
zottság közös mérnökgeológiai továbbképző 
tanfolyama Noszvajon 

Elnök: SZABÓNÉ BALOG Anna 
JUHÁSZ József: A mérnökgeológia fel

adata 
GÁLOS Miklós—KERTÉSZ Pál—SZABAD
VÁRI László: A mérnökgeológiában alkal
mazott vizsgálatok elvei és módszerei 

KERTÉSZ Pál: A mérnökgeológia nem
zetközi helyzete 

FODOR Tamásné: A mérnökgeológiai ku
tatások szakirányítási rendszere, az eddig 
végzett mérnökgeológiai munkák 

K L E B Béla: A településfejlesztés mér
nökgeológiája 

JUHÁSZ József: Az út- és vasútépítés 
mérnökgeológiája 

PAÁL Tamás—GÁLOS Miklós: A mély- és 
magasépítés mérnökgeológiája 

GRESCHIK Gyula: Az alagútépítés mér
nökgeológiája 

JUHÁSZ József: A vízépítés mérnökgeo
lógiája 

MOLNÁR Imre: A külfejtések mérnök
geológiája 



1 8 6 Földtani Közlöny 117. kötet, 2. füzet 

KASSAI Miklós: A környezetvédelem, a 
hulladékelhelyezés mérnökgeológiai a 

A résztvevők száma: 4 3 

November 3. Az Őslénytani-Rétegtani Szak
osztály előadóülése 

Elnök: KECSKEMÉTI Tibor 
JÁNOSSY Dénes: Újabb adatok a mada

rak eredetéről 
KOBDOS László: A revideált magyaror

szági felsőpleisztocén gerinces biosztratig-
ráfia 

H Í R János: A répáshutai Pongor-lyuk 
középső pleisztocén gerinces faunája és 
annak rétegtani jelentősége 

JÁNOSSY Dénes: Megemlékezés LAMB
RECHT Kálmánról 

Vita: Kordos L., Kecskeméti T., Jánossy 
D., Hír J. 

A résztvevők száma: 1 7 

November 3. Az Ásványtan-Geokémiai Szak
osztály Ásványgyűjtő Szakcsoportja vezető
ségi ülése 

Elnök: VÁRHEGYI Győző 
Napirend: 1. A budapesti ásványbörze 

tapasztalatai, 2. Kirándulások megbeszé
lése, 3. Egyebek. 

A résztvevők száma: 3 

November 5. Az Általános Földtani Szak
osztály előadóülése 

Elnök: BALOGH Kálmán 
BÁRDOSSY György: A bauxitképződés 

alakulása a fanerozoikumban 
FERENCZ Károly: Afrikai élménybeszá

moló 
A résztvevők száma: 2 1 

November 10. A Tudománytörténeti Szak
osztály és az ELTE Geológiai Tanszékcso
portja TELEGDI ROTH Károly születésének 
100. évfordulója alkalmából tartott emlék
ülése 

Elnök: CSÍKY Gábor 
FÜLÖP József: Bevezető megemlékezés 

TELEGDI R O T H Károlyról 
B O D A Jenő: Emlékezés TELEGDI R O T H 

Károlyra, születésének 1 0 0 . évfordulója al
kalmából 

Vita: Reich L., Balogh Kálmán, Kő-
rössy L., Bohné Havas M., Csíky G. 

A résztvevők száma: 3 2 

November 11. A Mérnökgeológiai és Kör
nyezetföldtani Szakosztály vezetőségi ülése 

Elnök: JUHÁSZ József 
Napirend: Az 1 9 8 7 . évi munkaterv meg

beszélése. 
A résztvevők száma: 8 

November 17. A Magyar Tudományos Aka
démia Föld- és Bányászati Tudományok 

Osztálya, a Magyarhoni Földtani Társulat 
Tudománytörténeti Szakosztálya, a Buda
pesti Műszaki Egyetem Ásvány- és Föld
tani Tanszéke V E N D L Aladár akadémikus, 
egyetemi tanár születésének 100. évfordulója 
alkalmából emlékülést rendezett a Magyar 
Tudományos Akadémia képestermében 

NEMECZ Ernő: V E N D L Aladár szerepe a 
Magyar Tudományos Akadémia életében 

BIDLÓ Gábor: V E N D L Aladár az oktató 
és kutató 

K L E B Béla: Magyarország közelfelszíni 
mozgásra hajlamos területeinek vizsgálata 
V E N D L Aladár munkái nyomán 

HORVÁTH József: V E N D L Aladár hidro
geológiai munkássága a fővárosi gyógy
fürdők érdekében 

KERTÉSZ Pál: A kőzetek technikai vizs
gálatának kezdete és eredményei a BME 
Ásvány- és Földtani Tanszékén. 

TÖRÖK Endre: A szedimentológiai vizs
gálatok megindulása és jelenlegi eredmé
nyei a BME Ásvány- és Földtani Tan
székén 

A résztvevők száma: 4 6 

November 24. A Mérnökgeológiai és Kör
nyezetföldtani Szakosztály és a Közlekedés
tudományi Egyesület Talajmechanikai Szak
osztálya közös ankétja „Magaspartok állé
konysága" címmel 

Elnök: JUHÁSZ József, RÉTHÁTI László 
JUHÁSZ József: Bevezető megnyitó 
KASSAI Miklós—VÁRSZEGI Károly: Az 

országos felszínmozgás kataszter Baranya 
megyei vonatkozásai 

K É R I János—KNEIFEL Ferenc: Felszín
mozgások a Balaton északi partján 

SZKUBLICS László—TÉNYI VARGA Lász
ló: A balatonaligai magaspart stabilizálása 

SCHEUER Gyula—HORVÁTH Zsolt: A bu
dai magaspartok mérnökgeológiai vizsgá
lata 

A N D A I Pál: A dunaújvárosi partrogyás 
okai és helyreállítása 

SZLABÓCZKY Pál: Magaspartok mozgása 
a Sajó és Hernád völgyében 

FARKAS József: A csúszások geoteehni-
kai vizsgálata 

P Á L F Y József (felkért hozzászóló): A ba
latoni magaspartok újabb mozgásai 

RÉTHÁTI László: Zárszó 
A résztvevők száma: 4 3 

December 1. Az Agyagásványtani Szakosz
tály és a Talajtani Társaság Talajásvány
tani Szakosztálya közös előadóülése 

Elnök: GEBEI László 
STEFANOVITS Pál—DOMBÓVÁBI László-

né: A talajok nitrogóngazdálkodása és az 
agyagásványok 

VICZIÁN István—SZEGEDI Ágnes: Be
számoló a 1 0 . Csehszlovák Agyagásvány-
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tani és Kőzettani Konferenciáról (Ostrava, 
1986. augusztus 2 6 - 2 8 . ) 

Vita: Sarkadi J., Gerei L. 
A résztvevők száma: 46 

December 1. Az őslénytani-Rétegtani Szak
osztály előadóülése 

Elnök: KECSKEMÉTI Tibor 
VÖRÖS Attila: Az aszófői anizusi alapszel
vény előzetes biosztratigráfiai eredményei 

P Á L F Y József: Balaton-felvidéki kö
zépsőtriász brachiopoda faunákról 

KORDOS László: Új felsőmiocén ősgerin-
ces lelőhely Polgárdiban (bejelentés) 

Vita: Szabó I . , Vörös A., Pálfy J., Kecs
keméti T., Jánossy D. 

A résztvevők száma: 10 

December 1. Az. Általános Földtani Szak
osztály vezetőségi ülése 

Elnök: NAGY Elemér 
Napirend: Az 1987. évi munkaterv. 
A résztvevők száma: 5 

December 3. Az Általános Földtani Szak
osztály előadóülése 

Elnök: K N A U E R József 
BALLÁ Zoltán—DUDKO Antonyina: 

Nagyamplitúdójú harmadidőszaki eltoló
dások tükröződése a Dunántúli-középhegy
ség szerkezetében 

Vita: Mindszenty A., Jaskó S., Haas J., 
Balogh K., Ballá Z., Majoros Gy., Csontos 
L., Edelényi E., Kókay J. 

Á résztvevők száma: 68 

December 8. Ásványtani-Geokémiai Szak
osztály előadóülése 

Elnök: K I S S János 
KISHÁZI Péter—IVANCSICS Jenő: A Sop

roni Csillámpala és Gneisz Formáció gene
tikai kőzettana 

TÖRÖK Kálmán: A X I I . szerkezetkutató 
fúrás által harántolt kétcsillámú pala ás-
vány-kőzetteni és geokémiai vizsgálata 
(Mecsekalja szerk. árok, Szentlőrinc) 

Vita: Kiss J., Vincze J., Elek I . , 
A résztvevők száma: 17 fő 

December 8. Az Ásványgyűjtő Szakcsoport 
vezetőségi ülése 

Elnök: VÁRHEGYI Győző 
Napirend: 1. 1987. évi munkaterv, 2. 

A szakcsoport vezetésének, szervezésének 
problémái, 3. Egyebek. 

A résztvevők száma: 6 

December 8. A Mérnökgeológiai és Környe
zetföldtani Szakosztály emlékülése „ K R I V Á N 
Pál mérnökgeológiai munkássága" címmel 

Elnök: JUHÁSZ József 
MENSÁROS Péter: K R I V Á N Pál közremű

ködése az ELTE alkalmazott földtani mun
káiban 

KARÁCSONYI Sándor: K R I V Á N Pál köz
reműködése és tevékenysége a műszaki 
földtanban 

BAGDI Zoltán: KRIVÁN Pál szakértői mű
ködése a Bányászati Kutató Intézetben 

SZLABÓCZKY Pál: K R I V Á N Pál közremű
ködése a mérnökök továbbképzésében 

MANTUANÓ Jenő: A Bős—nagymarosi 
vízlépcső rendszer szigetközi mérnökgeoló
giai feltárásai KRIVÁN Pállal 

A résztvevők száma: 24 

December 11. Központi előadóülés a Ma
gyar Állami Földtani Intézet, a Magyar 
Tudományos Akadémia Földtani Tudomá
nyos Bizottsága és a Társulat rendezésében. 
Kiállítás és bemutató az egyedülálló, 10 mil
lió éves, az emberré válás kutatásában meg
határozó jelentőségű rudabányai Rudapithe-
cus koponyaleletről. 

KORDOS László: bemutató előadás 
A résztvevők száma: 280 fő 

December 15. A Tudománytörténeti Szak
osztály vezetőségi ülése 

Elnök: CSÍKY Gábor 
Napirend: 1. Az 1987. évi munkaterv, 

2. Egyebek. 
A résztvevők száma: 7 

December 15. A Tudománytörténeti Szak
osztály évzáró klubnapja 

Elnök: CSÍKY Gábor 
KORDOS László: Emlékezés LAMBRECHT 

Kálmánra, halála 50. évfordulóján 
CSÍKY Gábor: Beszámoló és megemléke

zés az 1986. évről 
LISZTES Edit: A gimnáziumi földtani 

oktatás története 1918—1945-ig 
Vita: Barátosi J., Hála J., Рока T., 

Hrenkó P., Székyné Fux V., Kecskeméti 
T., Bidló G., Csíky G. 

A résztvevők száma: 19 

December 15. Szénkőzettani Szervesgeoké
miai Munkabizottság előadóülése 

Elnök: HORVÁTH Zoltán 
VARGA Imréné: Beszámoló a Nemzet

közi Szénkőzettani Munkabizottság ICCP 
doncasteri munkaüléséről 

Vita: Pordán S., Horváth Z., Vető I. 
A résztvevők száma: 5 

December 16. A Mérnökgeológiai és Kör
nyezetföldtani Szakosztály klubdélutánja 

Elnök: RÓNAI András 
Napirend: VITÁLIS György vetítettképes 

élménybeszámolója az 1986. évi erdélyi 
terepbej árasról 

K Ü R T I István: diavetítés 
Vita: Rónai A., Csíky G. 
A résztvevők száma: 60 



A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Bizottságának gondozásában 
megjelent 

Szantner Ferenc, Knauer József és Mindszenty Andrea 

BAUXITPROGNÓZIS 

című műve. 
A könyv nemcsak a bauxitkutatással foglalkozó szakember számára hasz

nos, hanem szemléletét, egyes módszertani megoldásait, bizonyos bauxit
földtani és általános földtani eredményeit más nyersanyag kutatásával fog
lalkozó szakemberek is átvehetik. 

Újszerű a földtani adatok számítógépes feldolgozási, értékelési megoldásai
ban is. A témában hasonló mértékben átfogó, rendszerszemléletű munka sem 
hazánkban, sem külföldön nem született. 

E mű időszerűségét és jelentőségét növeli, hogy a világgazdaságban a 
hetvenes években végbement változások nyomán átértékelődtek az ásványi 
nyersanyagok. A számunkra általában kedvezőtlen változások nyomán meg
nőtt az itthon kibányászható nyersanyagok értéke. Figyelembe véve a világ
gazdasági tendenciákat, kiemelten kell foglalkozni az egyes ásványi nyers-
anyagfajták prognózisának kérdéseivel. 

Mindez nemcsak az energiahordozókra igaz, hanem a bauxitra is, amely 
hazánk egyik legfontosabb ásványi kincse, fejlett alumíniumiparunk kizáróla
gos nyersanyagbázisa. 

Iparilag jelentős bauxitelőfordulásaink a közép- és észak-dunántúli régió 
területére esnek, s e területen tevékenykednek a vele foglalkozó kutatók is, 
ezért természetes, hogy az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága vállalkozott 
a könyv megjelentetésére. 

4 6 7 oldalon, 1 9 oldal bibliográfiával, számos ábrával, fényképpel, 4 mellék
lettel, angol, francia, orosz és spanyol rezümével. 

Ára: 1 5 0 , — Ft . Megrendelhető a JT^2agÍSZter Akadémiai Könyves

boltnál: 1 3 6 4 Budapest V., Városház u. 1. Pf. 5 2 . 



SZERZŐTÁRSAINKHOZ ! 

Kérjük, hogy a Földtani Közlöny Szerkesztőbizottságához beküldött kéziratokat az 
alábbiak szerint szíveskedjenek elkészíteni: 

1. Minden oldal (az esetleges apróbetűs szedések is) kettes sor közzel, soronként 5 0 leütés
sel, 2 5 sorral készüljön. 

2 . A fokozódó papírhiány miatt és a hosszú átfutási idő lerövidítése érdekében egy-egy 
cikk max. 15szabványoldal (lásd az 1 . pontot) terjedelműlehet, beleértve a táblázatokat 
és az idegen nyelvű rezümé szövegét is, ami max. 2 — 3 gépelt oldal legyen. 

3 . A cikkhez max. 8 — 1 0 ábra tartozhat, a megfelelő feliratokkal és jelmagyarázattal 
(ez nem számít bele a 2 . pontban említett 1 5 oldalba). Az ábracímeket és a jelmagyará
zatokat külön (tehát nem a szövegben !) kérjük. Az ábrák helye a szövegben megjelö
lendő. 

4 . Amennyiben fénykép-tábla melléklet szükséges, kérjük, hogy pl. egy ősmaradvány 
vagy kristály (stb.) csak egy fényképen szerepeljen, a táblák száma sem lehet több 
5 — 8-nál. A fényképek minősége klisóképes kell legyen. 

5 . A gépelt szövegben a szerző által kívánt kiemeléseket kérjük ceruzával megjelölni, 
minden más megkülönböztetést (pl. csupa nagybetű stb.) mellőzni kérünk. 

6. A Földtani Közlönyben csak olyan cikket közlünk, amelyet megelőzőleg a Társulat 
fórumán előadtak és megvitattak. Ezt a címhez tartozó lábjegyzetben minden esetben 
fel kell tüntetni. 

7. A lektorok kijelölése a szerkesztőbizottság feladata. Mellékelt lektori véleményt nem 
veszünk figyelembe. 

8. A szerkesztőbizottság csak a fentieknek megfelelő kéziratot fogad el. 
9. Kérjük Szerzőtársainkat, szíveskedjenek a közlés céljából kívánt postacímüket (irányí

tószámmal) megküldeni. Továbbá közölni pontos lakcímüket és személyi számukat, 
amely adatokra a szerzői díj kiutalásához van szükség. 

1 0 . A korrektúrára visszaküldött levonatokat javítás után kérjük minden esetben D E . 
KASZAP A N D B Á S címére, és nem a Társulat titkárságára eljuttatni, ill. ajánlott külde
ményként postára adni ( 1 0 3 4 Budapest I I I . , Nagyszombat u. 2 5 . I I . 87.). 
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