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A Sphaerocodium Bornemanni Rothpl. a hazai felsstriaszban.
Irta: BOROS ÁDÁM dr.*

Közép-Magyarország képzdményeit fitopaleontológiai szempont-
ból kutatva, Papp K. professzor úr által vezetett kiránduláson a
máriaremietei (Pest m.) nagy kfejt Dachstein-meszóben (fels-triász,

rhátiai em.) figyeltem meg els ízben egy mészalgát. A mészalgákra
vonatkozó irodalom tüzetes áttanulmányozása során sikerült megálla-

pítanom, hogy a kérdéses fosszilia: Sphaerocodium Bornemanni Rothpl.
(Zeitsch. d. Deutsoh. Geol. Ges. XLIII. 1891 p. 299.), a keleti Alpok
raibli és cassiani emeleteire jellemz alga. Hazai felfedezésével újabb

paleontológiái megegyezés vált ismeretessé az Alpok és hazánk triásza

közt. — A máriaremetei kövület tele van mikroszkopikus repedésekkel,

úgy, hogy finomabb mikr'oszkópos vizsgálatra nem alkalmas, durvább
szerkezete azonban oly jellemz, hogy arról is biztosan felismerhet
(v. ö. Rothpl. rajzát id. h. XVI. tábla, 5—6).

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1923 dec. 5-i szakülésén.

TÁRSULATI ÜGYEK.
I. Közgylés.

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulatnak 1923 február 7-én tartott
LXXIU-ik rendes közgylésérl.

Elnök: PÁLFY M. Jelen van 58 tag és 1U vendég. PÁLFY M. elnöki megnyitójá-
ban rövid visszapillantást vet az elmúlt triennium munkásságára s kiemeli annak fonto-

sabb eseményeit. Majd örömmel üdvözli a Társulat nevében két illustris tagját t. ROTH
I,AJÓST és KOCH ANTAI.T, kiknek mindegyike a 80-ik születési évfordulóját
betöltötte s méltat ja érdemeiket, melyeket a Társulat felvirágoztatása körül szereztek. Vé-
gül fájdalommal emlékezik meg VOGL VIKTOR dr. Társulatunk ügy buzgó másod-
titkárának korai elhunytáról.

T1MKÓ IMRE r. tag, felolvassa emlékbeszédét VOGL VIKTOR másodtitkár felett.

Minthogy a jelen tisztikar megbízatása lejárt, elnök szavazatszed bizottságot

kaid ki s a tisztikarra való szavazás céljából az ülést felfüggeszti. A szavazatok leadása

után az ülést újból megnyitja s elstitkár felolvassa az 1922. évrl szóló jelen-
tését s ismerteti a Barlangkutató és Hidrológiai szakosztály évzáró
jelentéseit, melyeket a közgylés egyhangúlag elfogad.

A szavazatszed-bizottság elnöke kihirdeti, hogy az 1923—25. évekre a közgy-
lés a következ tisztikart választotta meg.

Elnök: MAURITZ BÉLA dr.. Másodelnök: LIFFA AURÉL dr.

Elstitkár: VENDL MIKLÓS dr., m á sód t i t k ár: ZELLER TIBOR.
Elnök üdvözli az új tisztikart s elrendeli a választmányi tagokra a szavazást.

A sza^ ázás után elstitkár felolvassa a pénztárvízsgáló-bizottság jelen-
tését s elterjeszti az 1923. évi költségvetést, melyeket a közgylés tudomásul vesz.

A szavazatszed-bizottság elnöke kihirdeti, hogy a közgylés az
1923—25. évekre a 12 választmányi tagságra a következket válasz-
totta meg:

EMSZT KÁLMÁN dr„ HORUSITZKY HENRIK, KADlC OTTOKÁR dr., LÁSZLÓ
GÁBOR dr., PÁLFY MÓRIC dr., PAPP KAROLY dr., t. ROTH KAROLY dr., ROZ-
I.OZSNIK PÁL, SCHRÉTER ZOLTÁN dr., TREITZ PÉTER, VENDL ALADÁR dr., ZSIG-
MONDY ÁRPÁD.

E 1 s t i t k á r beterjeszti a választmánynak indítványát a tagdíjak feleme-
lésére, melyet a közgylés egyhangúlag elfogad, (Rendes tag 200, örökít
5000, pártoló 10.009 koronát fizet).

Indítvány nem lévén, elnök a közgylést berekeszti.

II. Szakülések.
] 0i:l január hó 10-én.

SCHRÉTER ZOLTÁN dr.: Sajókaza és Rudabánya vidékének barnaszéntelepei.

A sajókaza vidéki széntelepes rétegcsopo-t alsó miocén korú. Nevezetes, hogy
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Kurityánbau az alsó széntelep közvetlen fekvjében az alsóriolittufa jelenléte is megálla-
pítható, ami a sajóvölgyi szénterületnek az egeresein és salgótarjánvidéki szénterületteí
való párhuzamosításánál fontos támpontot nyújt.. A rétegcsoport agyag és homok válta-
kozásából áll, amelybe két széntelep telepszik; az alsó 1*80—4 m, de ennek egyrésze palás.
E telepben 1922-ben egy szép Mas tödön angustidens CUV. zápfogat leltek, amit
eladó bemutat. A régibb fogleletek is nyilván e telepbl valók. A fels 11—16 m vastag
fels széntelep 40—45 m-nyire van az alsó fölött; ennek szene jó minség. A szenek ft-
értéke átlag 3000 kalória. A dombok tetején a pliocénkavics és homok terül el.

A Eudabányavidéki (Szuhogy, Szendr) széntelepeket eddig középs
miocénkorúnak vélték. Eladó kimutatja és kövületek bemutatásával igazolja, hogy az e
vidéken elforduló szén, helyesebben lignittelepek pannon iái korúak a közbezáró
rétegcsoporttal együtt. A rétegcsoport mélyebb része uralkodólag agyag s ez zárja
közbe a lignittelepeket is; a fels része pedig uralkodólag homok és kavics. A lignittele])
kíséretében Szendrnél a Melanopsis (Lyrcaea) impressa KRAUSS. var.
Bonelli SISM. és Melanopsis Stuzi FUCHS fordulnak el. Ormospuszta mellett
pedig a M. Stuzó FUCHS található. Ezenkívül a rudabányai lignittelepben Mastodon
longirostris KAUP . zápfogai és a Hipparion gracile K ALTP. zápfogai fordulnak
el, amik a kort kétségen felül igazolják. Rudabányán a vasércre és ennek kísér rétegeire
telepiilten fordulnak el kisebb, elszigetelt medencécskékben vékonyabb lignittelepek. Ezek
legjelentékenyebbje 1—2 m vastag. Innét a lignit áthúzódik Szuhogy majd Szendr hatá-
rába, ahol a karbon—mezozoikus hegység széle mentén nagyobb elterjedésvé válik, amint
azt az eddigi feltárások és fúrások igazolják. A telepek száma úgy látszik 1 és 3 közt válta-
kozik. vastagságuk l’C8—3 m-nyi. Itt tehát egy jelentékenyebb kiterjedés, a tulajdonké-
peni sajóvölgyi szénterülettl független, elég jelentékeny .szénmennyiséget tartalmazó
lignitterületrl van szó, amely részben még felkutatásra vár.

Hozzászóltak; SZONTAGH T., SCHAFARZIK F„ PÁLFY M.
1923 március hó 7-én.

LÓCZY LAJOS dr.; Magyarország tektonikai és paleogeográfiai kérdéseirl.
Hozzászóltak: BÖCKH H. és PÁVAI VAJ ,A F.

1923 március hó 21-én,

1. VENDL MÁRIA dr.: Üjabb adatok a Velencei-hegység kzeteinek ismeretéhez-
2. SÜMEGHY JÓZSEF dr.: Felstárkáuy környékének harmadkorú csiga faunája.
3. STRAUSZ LÁSZLÓ: aj Adatok az Ipolyvölgy vidékének geológiájához, h ) A báni

hegység mediterrán rétegei.

1923 április hó 1-én.

1. LENGYEL ENDRE dr.; A harsmegyei Fenykoszt olány környékének andezitjei.

Hozzászólt: SCHAFARZIK F.

2. HOJNOS REZS dr.: Földtani jegyzetek a Cserhátból. Hozzászólt: STRAUSZ L.

3. PÁVAI VÁJNÁ FERENC dr.: Válasz a magyar földgáz, petróleumkutatás kri-

tikájára. I.

Hozzászóltak: LÓCZY L„ SCHAFARZIK F„ MALRITZ B„ NOSZKY J„ BÖCKH H.
SCHAFARZIK FERENC, t. tag elmondja, hogy a hazánkban az 1909-ben megindult
állami gáz- és petróleumkutatásokban magának semmiféle része nem volt, hanem azért

mégis annak minden legcsekélyebb mozzanatát figyelemmel kísérte. Teljes megnyugvás-
sal és örömmel látta, hogy a dolog jó kezekben van s hogy a kutatás az ország minden
táján szabatosan, szigorúan a tudomány modern állása szerint, célirányosan és szép ered-

ménnyel folyik. Közben azonban sajnos észre kellett vennie azokat az ismételten felme-

rül, részint fontoskodó, részint lekicsinyl kijelentéseket is, amelyekkel az ország súlyos

gazdasági helyzete enyhítésén fáradozók munkájáról feleltlen kritikát gyakorolni igye-

keztek. Kijelentheti, hogy ezek a többnyire csak fogyatékos tájékozottságot eláruló meg-
nyilatkozások az objektíve gondolkozók táborában hitelre ugyan nem találtak, azért azon-

ban mégis megérti a megtámadottak nagyfokú méltatlankodását, valamint teljesen jogos-

nak tartja az védekezésüket is, amivel ezeket a gáncsoskodásokat maguktól eluta-

sítják.

1923 április hó 18-án.

1. PÁVAI VÁJNÁ FERENC dr.: Válasz a magyar földgáz, petróleumkutatás kriti-

kájára. II. Hozzászóltak: LÓCZY L„ BÖCKH H., SZONTAGH T., SCHAFARZIK F.

1923 május hó 2-án.

1. TELEGDI ROTH KÁROI.Y dr.: Paleogén-képzdmények. elterjedése a dunántúli

Középhegység északi részében. Hozzászóltak: LÓCZY L., PÁVAI YAJNA F„ SCHAFAR-
ZIK F., PRINZ GY„ PÁLFY M.

2, KOCH SÁNDOR dr.: Rodochrosit Kapnikbányáról. Hozzászólt: MAURITZ B.

1923 május hó 16-án.
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1. ZELLER TIBOR: aj Termés kén Recski-öl. b) Adatok a felsbányái baritok kris-

tálytani ismeretéhez. Hozzászólt: MAURITZ B.

2. SÜMEGHY JÓZSEF dr.: Szalonna (Borsod m.) forrásmészk faunája. Hozzászólt:

DL'DIOH F.„ PALFYr M.
3. EHIK GYULA dr,: Osborn H. F. „The Age of Mammals" ismertetése.

1923 július hó 6-án.

1. HOJNOS REZS dr.: Néhány földtani dolgozat ismertetése.

2. STRAUSZ LÁSZLÓ: a) A csobánkai fels eocén, b) Facies tanulmány a tétényi

lajtameszeken.

3. KOCH SÁNDOR dr.: a) Orientált barytok Felsbányáról, b) Két budai ásvány.

1923 október hó 3-án.

1. RAKUSZ GYULA dr.: A dobsinai szerpentin.

2. STRAUSZ LÁSZLÓ: a) A biai miocén, b) Zebegény és Nagymaros környékének

felsömediterrán rétegei.

1923 október hó 17-én.

1.

SÜMEGHY JÓZSEF dr.: Földtani megfigyelések a Rába—Zala közé es területrl.

1923 december hó 5-én.

1. SZENTPF.TERY ZSIGMONI) dr.: A Bükk-hegység préselt eruptivuinainak petro-

lógiai viszonyai.

2. BOROS ADÁM dr..- Sphaerocodium Boruemanni Rothpl. a hazai fels triászban.

3. ZELLER TIBOR dr, : jabb adatok a felsbányái baritok kristálytani imereté-

hez. Hozzászólt: LIFFA A.

4. STRAUSZ LÁSZLÓ: Mecsekjáuosi, Szopok és Mecsekpölöske környékének geoló-

giája. Hozzászólt: PÁVAI VÁJNÁ F.

1923 december hó 19-én.

1. NOSZKY JEN dr.: Az oligocén és a miocén a Magyar Középhegység középs
részében. I.

2. SZADECZKY K. ELEMÉR: Az eocén települési viszonyai a Gyalui-havasok
északi részében.

3. SÜMEGHY JÓZSEF dr.: A baltavári fauna rétegtani helyzete.

III. Választmányi ülések.

A választmány ülést tartott 1923 jan. 3, febr. 5, rnárc. 7, ápr. 4, .18, máj, IC, okt.

17, dec. 5.

A választmányi ülések jegyzkönyvei a titkárságnál betekintés végett a t. tagok

rendelkezésére állanak.

A választmány a következ új tagokat vette fel az 1923. év folyamán:
ACZF.L BLANKA egyet. h. Bpest. ALFÖLDI REZS államvas. liiv. Bpest. AMB-

RÓZY GYÖRGYT
bauktisztv. Bpest. BACSINSZKY SÁNDOR bányamérn. Rudabánya.

BALLYA MÁRIA egyet. h. Bpest. BARANYT
I ANGYALKA egyet. h. Bpest. BENEDEK

ZSOLT iu. kir. kormányftauácsos Bpest. BORTNYÁK ISTVÁN bányaigazg. Nagybátony.
DARVAS ROZÁLIA egyet. h. Bpest. EISELE OTTÓ bányamérn. Salgótarján. ERDÖDY
S. ÁRPÁD egyet, tanársegéd Bpest. GARATVA MARIA MERCEDES isk . néne Kalocsa.

HADFY BORBÁLA egyet. h. Bpest. HÁBEL ANTAL bányatulajd. Salgótarján. HIRSCH-
LER LILY egyet. h. Bpest. HONDL TIVADAR gazdász Bpest. KARY SAROLTA egyet,

h. Bpest. KATONA GYÖRGYI egyet. h. Bpest. KIS ISTVÁN kr. tj.| Bpest. KRONFUSZ
VILMOS egyet. h. Bpest. LAUFER SÁNDOR fmérn., bányatulajd. Salgótarján (pártoló).

LÁNYI BÉLA megy. tanársegéd Bpest. LEGANYI FERENC földbirt. Eger (levelez).

LÖW MARTON dr. megy, adj. Bpest (örökít). M1KOSS MÁRIA egyet. h. Bpest. MIL-
LEKKER REZS dr. egyet, tanár Debrecen (örökít). MüLLER ELEK gyógysz. Gvr.
NOVAK EMIL malomigazg. Tápiósüly (örökít). KÖZGAZD. EGYET. NÖVÉNYTERME-
LÉSI TANSZÉKE Bpest. OCHTINSZKY ANDRÁS bányatulajd. Hódoscsépány (pártolói.

PÁL ZOLTÁN egyet. h. Bpest. PFLEGER MIHÁLY kr. tj. Bpest. PÓRA JÁNOS bánya-
igazg. Baglyas-alja. STRAUB LAJOS egyet. h. Kispest. SZÉKY PÁLMA egyet. h. Bpest.

TIHANYI ISTVÁN gyógysz. Bpest VÁCZI EGYET. ÉS FISK. HALLG. KRE Vácz.

VÁCZI KEGYESR, FÖGIMN. Vácz. WAGER FERENC bányafeliigy. Szabolcsbányatelep.

WITTENBERGER DOMONKOS kr. tj. Bpest.

Helyreigazítás. A Földtani Közlöny 1919. évi 49. kötetének Cl. oldalán a 18. sorban
foglalt jegyzkönyvi kitétel: PÁVAI VÁJNÁ FERENC „mint az ellenindítvá-
nyozók képviselje" — miként újabban megállapítást nyert — félreértésen alap-

szik és ezért törlend.


