
TÁRSULATI ÜGYEK.
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN.

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi
február 7-én tartott LXXXIV. rendes közgylésérl. Elnök: Vendl
Aladár. Jelen van 44 tag és 17 vendég. Elnök a Magyar Hiszekegy
elmondásával megnyitja a közgylést és a szokásos bejelentések után

elnöki megnyitóját tartja meg.
* * #

Mélyentisztelt Közgylés!
szinte tisztelettel köszöntm a Társulatunk iránt mindig érdek-

ld minisztériumok, intézmények és társulatok megjelent képviselit:
A m. kir. Pénzügyminisztérium képviseletében jelenlév Böhm
Ferenc miniszteri tanácsos urat, a m. kir. Kereskedelemügyi
minisztériumot képvisel Kató Gyula min. oszt. tanácsos urat,

a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi képviseletében megjelent O 1 a y
F erenc min. oszt. tanácsos urat, a Magyar Királyi Bányamérnöki
és Erdmérnöki Fiskola nevében megjelent dr. Vendl Miklós
nyilvános rendes tanár urat, az Országos Bányászati és Kohászati
Egyesület képviseletében jelenlév Schivetz Ferenc igazgató-
helyettes, egyesületi titkár urat. a Magyar Mérnökök és Építészek

Nemzeti Szövetsége kiküldöttjeit. Pét he Lajos miniszteri tanácsos
és Tóth Imre titkár urat és a Magyar Barlangkutató Társulatot

képvisel dr. K a d i c O t t o k á r ügyvezet elnök, egyetemi c. rend-

kívüli tanár urat.

Szívbl és örömmel üdvözlöm a megjelent hölgyeket és urakat.

Egy esztend semmiség a föld történetében, társulatunk életében

is csak röpke pillanat — mert én a társulatot a jövben örökéletnek
gondolom — nagy id azonban egy ember rövid életében. Egyik évrl
a másikra régiek mennek el. újak jönnek.

Az elmúlt évben, április 25-én hagyott itt bennünket báró
Nöpcsa Ferenc, a magyar geológusok és paleontológusok egyik

legnagyobbika.
Nopcsa báró 1877. május 3-án született Szacsalon (Hunyad-

megye). Fiskolai tanulmányait Bécsben végezte, hol különösen

Süess Ede volt rá nagy hatással. A geológiai küls felvételi mun-
kába fként Seb a far zik Ferenc vezette be a Betyezátban.

Els nagyobb geológiai munkája 1902-ben a M. Kir. Földtani

Intézet évkönyvében jelent meg, s a Gyulafehérvár, Déva. Buszka-

bánya és a romániai határ közt elterül területet tárgyalja. Ez a

vidék késbb is állandóan foglalkoztatta, s 1929-ben 1:200000 méret
geológ'iai térképben a Temes és Olt, észak felé Torda és Csontaházán
át húzott vonallal határolt terület tektonikai szintézisét közölte részben

saját megfigyelései, részben az ott dolgozott magyar geológusok mun-
kája alapján.

1903-tól kezdve figyelmét különösen Albánia kötötte le s 1916-ig

több ízben tanulmányozta ezt az érdekes országot. Az eredményeket
legnagyobb geológiai munkájában „Geographie und Geologie Nord-
albaniens" címen foglalta össze. Ez a hatalmas, 44 ívnyi kvartformá-
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tumú m Albánia geológiájának mindig alapvet forrásmun-
kája marad.

Nem részletezhetem itt ezt a mvet. Második — geológiai —
részének legfbb tektonikai eredményeit azonban egész röviden össze-

foglalom: Négy nagy tektonikai egységet különböztetett meg, ezek:

az északalbániai tábla, a Cukali gyrt hegysége, a Merdita és a parti

régió. Kimutatta, hogy ezek az egységek egymás felé mozogtak és

hatalmas áttolódások jöttek létre. Az északalbániai tábla rátolódott
a Cukalira három pikkely alakjában. Az ablakként elhelyezked Cukali
tömegében a jura közepe eltt gyenge redzés, majd lepusztulás ment
végbe. A Cukali késbb, de még az eocén eltt ÉNy-i irányú redkbe
gyrdött és késbb feldomborodott; DK fell a Merdita tolódott rá.

A Cukali ÉK-i sarkán át a Merdita az északalbániai táblára is ráto-

lódott. Ezek a mozgások eocénvégiek és oligocénok. A parti láncok
kréta- és ótercier-rétegsorozata redkbe gyrt és ÉK fell az észak-
albán tábla széle s attól délre a Merdita-takaró tolódott rája. Az egész
takarórendszer egységesen mozgott Ny felé, az Adria felé. Az áttoló-

dási rendszer homloka m ögött tektonikai mélyedés húzódik, melynek
folytatását Nopcsa a krétai szigetek övében keresi. E mélyedést
szerinte a takarók nyomása hozta létre olyképen, hogy az alul lév
üledékekbl a nyomás folytán víz préseldött ki, emellett azonban a
törmelékfelhalmozódás súlya is szerepelt volna.

A Merdita-takarót a Sár Dagh fell származtatja. Az Adria
területén a gyrdés folyamata még ma is tart.

Albánia geológiája még életének utolsó éveiben is foglalkoz-

tatta. 1930-ban a német geológiai társulat folyóiratában jelent meg
egy fontos közleménye Albánia középs részének tektonikájáról, majd
1932-ben ugyanott az Adriai tenger geológiájáról.

A tektonikai kérdésekkel kapcsolatban az eruptív kzetek képz-
désével is foglalkozott és errl cikket is közölt a Földtani Közlönyben,
melynek érdekes gondolatmenetét az igen tisztelt tagtársak jól ismerik.

Nopcsa báró zseniális tehetsége azonban még jobban vissza-
tükrözdött paleontológiái munkásságában. Ezen a téren valóban a
világ- legels tudósai közé számított. Ez a munkássága azokból a

dinosaurus-csontokból indult ki, melyeket 1897-ben a hátszegi völgy-
ben, Szentpéterfalvánál, a felskrétakori rétegekben talált. Csakhamar
a dinosaurusok, majd általában a hüllk specialistájává fejldött ki.

Munkái a legkiválóbb osztrák, német, angol és délafrikai folyóiratokban
jelentek meg.

valóban igazi paleobiológus volt, ki konkrét paleontológiái,
nevezetesen östeológiai bélyegek alapján törekedett a kihalt hüllk
életmködését és életkörülményeit megállapítani.

Ez alkalommal nem térhetek ki azokra az új fajokra és csopor-
tokra, melyeket Nopcsa állapított meg, sem más rendszertani
vonatkozású eredményeinek részletezésére. Néhány általános jelleg
megállapítását azonban nem mellzhetem.

Kimutatta, hogy az orthopodák nem a krokodilusok, hanem a

rhynchocephalák típusára ütöttek. A mai gyíkok s más hüllk és a
madarak alapján kifejtette azt a felfogását, hogy a dinosaurusok
nagyobb, esetlen formái — pl. az Iguanodon bernissartensis — a ns-
tények, a karcsúbb formák — pl. az Iguanodon Mantelli — a meg’felel
hímek. Megállapította az erdélyi felskrétakori dinosaurusokról, hogy
egy részük mocsári (Telmatosaurus, Titanosaurus, Mochlodon), más
részük szárazföldi típus (Megalosaurus, Struthiosaurus) volt.

Ersen foglalkoztatta Nopcsát a dinosaurusok kihalásának
kérdése, östeológiai megfigyelései alapján kimutatta, hogy a dino-

saurusok nagy testalkatával a hipofízis megnagyobbodása (az agy-
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velhöz viszonyítva) járt karöltve, akárcsak az ember abnormális
testi nagyságával (akromelágia, gigantizmus stb). Sok saurus óriási
nagysága a hipofízis megnagyobbodásával függött össze, híz a jelenség
a végtagok csontjának megersödését, nagyobb porcogótömegek állan-
dósulását vonta maga után. A kihalás az óriás testek kisebb ellenálló-
képességének következménye volna,, esetleg a genitális szervek mkö-
désének csökkenése is bekövetkezhetett.

A dinosaurusok evolúciójára elfogadható elméletet állított

össze. Rámutatott azokra az osteológiai hasonlóságokra, amelyek a
denevérek és a Pterosaurus, a madarak és a. dinosaurusok vázán
észlelhetk. Ezek alapján a madarakat dinosaurus-szer alakokból
leszármaztathatóknak tartotta.

Megállapította, hogy a kígyók els képviseli tengeriek voltak.
A mesosaurusok származását megvilágította. A tengeri élethez alkal-
mazkodott különböz reptiliákon észlelt pachiostosist és az osteoskle-
rosist fiziológiai alapon magyarázta meg. Az Eidolosaurus és Pachy-
ophys leírásával kapcsolatban kifejtette, hogy a vízi élet min mélyre-
ható biokémiai változásokat idéz el.

A „Die Familien dér Reptilien“ cím (Berlin, 1928) munkáját
Társulatunk 1927-ben a Szabó József-emlékéremmel tüntette ki. E
mben a reptiliák természetes rendszerét állította fel negyedszázados
munkássága alapján.

Mindezek az adatok csak önkényesen kiválasztott részek Nopcsa
báró hatalmas tudományos munkásságából. Azt hiszem azonban,
hogy az elnöki megnyitó keretében már ezek is megersítik azt az

állításomat, hogy valóban olyan nagy tehetség és oly munkabírású
tudós volt, aki itthon is és a külföldön is mindenhol becsülést szex-zett

magának és az egész magyarságnak. Érdemeit 1912-ben a Geological
Society of London azzal ismerte el, hogy leveleztagjává választotta.

1917-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelez tagja lett, 1928

májusában a berlini földrajzi társaság választotta tiszteleti tagjává.
Nopcsa Ferenc férfikora deléig nem kötötte le magát,

függetlenül élt a tudománynak. 1925-ben azonban állami szolgálatba

lépett, mint a M. Kir. Földtani Intézet igazgatója. Bár ekkor már
beteg volt, nagy lelkesedéssel látott hozzá az intézet vezetéséhez.

vérbeli tudós volt, aki Tart pour 1‘art, magáért a tudományért mvelte
a tiszta tudományt. A földtani intézet mködésének középpontjába
is a tudományos munkát helyezte, de súlyt akart helyezni a tudomá-
nyos alapon nyugvó gyakorlati kutatásokra is. Ekkor társulatunkkal
is szorosabb érintkezésbe került: 1928. február 1-én tiszteleti taggá
választottuk. Ugyanebben az évben a német paleontológiái társulat az

kezdeményezésére Budapesten tartott üléseket. A vendégek a föld-

tani intézetet is meglátogatták, s ekkor a nagybeteg Nopcsa mélyen-
szántó ünnepi beszédben utalt arra, hogy a jövben az eddig többé-

kevésbbé elhanyagolt paleofiziológiai kérdésekkel többet kell foglal-

kozni.
Állapota lassanként annyira rosszabbodott, hogy meghasonlott

környezetével. Szakított társulatunkkal is. majd állásáról is lemondott
1929 tavaszán és Bécsbe vonult vissza. Ott mintha állapota kezdetben
javult volna. A javulás azonban csak látszólagos volt; állapota állan-

dóan rosszabbodott. Végre teljesen meghasonlott önmagával. 1938.

április 25-én véget vetett életének.

Munkáinak eredményeiben azonban tovább is élni fog!

Június hó 5-én hunyt el Rózsa Mihály nyugalmazott
székesfvárosi tanár, aki 1912-ben lépett társulatunkba. A sótelepek

képzdésére vonatkozó fiziko-kémiai vizsgálatai különösen a német
zechstein-kálium sótelepek, egyes orosz telepek s a lvarabugas viszo-



Társulati ügyek — Gesellschaftsangelegenheiten 49

nyainak ismeretéhez nyújtottak becses adatokat. Kétségtelenül lelkes,

fáradhatatlan kutató volt; lelke csak a tudományos munkában talált

megnyugvást.
November 5-én, életének 59. évében halt meg Illés Vilmos

okleveles bánya- és kohómérnök, nyug. miniszteri tanácsos, a m. kir.

állami kszénbányák volt központi igazgatója. Egyike volt azoknak
a bányászoknak, kik fontosnak tartották geológiai ismereteik fejl-
dését avval is elrevinni, hogy társulatunkkal szoros összeköttetésben
legyenek. 33 évig volt hséges tagtársunk, Ö írta le az els hazai
trilobitát (Griffitliides dobsinensis Illés). Emlékét kegyelettel fogjuk
mindig megrizni.

Nagy veszteségeink mellett azonban örömhírt is kell közölnöm.
A lefolyt évben múlt ötven esztendeje, hogy I,los vay Lajos
tiszteleti tag úr és Szádeczky Gyula rendes tag úr társulatunkba
lépett. Ebbl az alkalomból m ' ndkettjükhöz szívem egész melegével
és szinte örömmel küldöm bensségteljes üdvözletemet. Kívánom,
hogy még igen sokáig megtartsák abban a szeretetükben és jóindula-
tukban a Társulatot,, melyet az elmúlt félévszázadban irántunk tanú-
sítottak. Egyúttal kérem az igen tisztelt Közgylést, méltóztassék
hozzájárulni ahhoz, hogy ket az elnökség a Közgylés nevében
átiratban is üdvözölhesse.

Mélyentisztel t Közgyülés!

Az elmúlt esztend a geológia hazai tanításának történetében
nevezetes ötvenéves évforduló volt. 1883 szén jelent meg az els
magyar nyelven írt geológiai tankönyv. A munkát Szabó József
(1822—1894), a budapesti egyetem ásvány- és földtani tanszékének
tanára írta, akit — tudományos munkássága alapján — bátran nevez-
hetünk a magyar földtan „(atyján ak“. Széleskör képzettsége, nagy
nyelvtudása, tudományos munkássága, sok évi tanári tapasztalata
révén valóban hivatott volt arra., hogy hézagot pótló, tudományos nívón
lev tankönyvet írjon. Munkáját Semsey Andornak, a nagy
mecénásnak ajánlotta. Amint az elszóban mondotta, tanársegédei;
Seh a farzik, Szontagh és Szterényi segítették a munka
megírásában.

A könyv címe: Geológia, kiváló tekintettel a petrográfiára,
vulkánosságra és hidrográfiára. Terjedelme 47 ív.

Már akkor a geológia oly terjedelmes volt, hogy — Szabó el-
szava szerint — „minden eredmény szálait egyenl arányban foglalni
össze, csaknem lehetetlen.*

4 Ö célul a föld anyagának ismertetését tzte
ki a legrégibb idktl a kzettan alapján, s a dinamikának azt a részét
emelte ki (víz, hmérséklet hatása, kémiai átalakulások), mely különö-
sen a kzetképzdéssel kapcsolatos.

A kzettani részben természetesen ersen eltérbe helyezte saját
kzet-beosztását és módszereit A rétegtani részre is nagy gondot fordí-
tott, ez a rész az egész munkának több, mint egyharmada. A könyvön
inkább a francia és az angol iskola hatása látszik, mint a németek
befolyása. Ennek elnye volt, hogy néhány — a régi német irodalom-
ban meglehetsen megcsontosodott — elfogultságtól mentes maradt.

A könyv a tudomány akkori állásának megfelelen kiváló és

teljesen modern volt és minden fontosabb geológiai eredményt magá-
ban foglalt. Mai szemmel nézve, ez a munka természetesen sok tekintet-

ben elavult. Arra kell azonban gondolnunk, hogy a könyv megírását
megelz idszak, azaz a múlt század els fele a geológiában az ana-
litikai kutatás kora volt, szintézist még alig kíséreltek, meg. A hegy-
ségek képzdésérl ekkor még nem volt egységes, tudományos alapon
nyugvó felfogás; egy-egy gondolat erre vonatkozólag inkább csak
eszmefuttatás-számba ment.
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A könyv megjelenése óta — tudjuk — a geológia igen sokat fej-

ldött. Mégis mindig igen sok titok áll elttünk még ma is. Mert a
geológia olyan, mint az ezeregyéjszaka mesebeli, pompás kerttel öve-
zett tündérpalotája. Aki egyszer cda belépett azt a bbájos illatú
virágok, a palota pazar berendezése és kincsei örökre lebilincselik; aki
itt megfordult, mindig visszavágy k ide, még akkor is, ha az élet

sziele másfelé elsodorta. Ez a pompás, elbájoló kert és a benne lév,
drágakövekkel, kincsekkel megrakott palota azonban rejtélyeket, titkos
szobákat tartalmaz. A rejtélyek némelyike megoldódik, ha szeretettel,

sokat foglalkozunk velük. Ekkor örömmel állapítjuk meg, hogy a rej-

tély megoldása tulajdonképen egyszer volt, csak rá kellett jönni a
nyitjára. Épen ezek a rejtélyek teszik a geológia tudományát
vonzóvá.

Vannak azonban olyan rejtélyek, olyan lezárt szobák is, melyek
ajtaja, mintha csak igen vastag, elpusztíthatatlan, acélnál is ellent-
ál lóbb anyagból volnának készítve — nem enged a geológus kalapács-
ütésének, nem nyílik ki, Aladin még nem adta kezünkbe a bvös
csodakulcsot, hogy ezeket az ajtókat kinyissuk.

Az igen tisztelt Közgylés jól ismeri ezeknek a legnagyobb rej-

télyeknek nevét. Ezek: 1. a kristályos palák képzdése, 2. a kéi ég-moz-
gások oka, 3. a szubkrusztális eruptív kzetek képzdése és 4. a föld
és az élet idtartama. Ezek a legnagyobb rejtélyek ma is megvannak,
s bár sok oldalról igyekszünk ket megfejteni, .könnyen lehetséges,
hogy még jó sokáig fog tartani, amíg rátalálunk a bvös csodakulcsra,
mely zárjukat megnyitja. Nehéz ezt a csodakulcsot megtalálni azért,

mert e rejtélyek megoldásában nem tudunk aktualisztikus alapon
eljárni. Olyan jelenségek megmagyarázásáról van itt szó, amelyek
ma nem játszódnak le szemünk eltt.

Ezek a rejtélyek megvoltak természetesen akkor is, mikor
Szabó könyvét írta. Azóta igen sok oldalról és igen kiváló elmék
igyekeztek az elzárt ajtókat kinyitni és sok olyan apró titok nyomára
jutottak, melyek megoldása közelebb vitt bennünket a megfejtésekhez.
De azért ezek még ma is hét pecséttel rzött titkok, és a mai állás-

pontunk még mindig igen messze van a titok nyitjától, ma is csak
feltételes és megközelít elgondolásokkal igyekszünk a rejtélyeket

megmagyarázni

.

Ez alkalommal most csak az egyik nagy rejtéllyel, a kristályos
palák képzdésének rejtélyével foglalkozom; ki akarom emelni a
Szabó könyve eltti idk álláspontját egész vázlat san, s egészen
röviden a mai eredményeket. Azért választom éppen a kristályos palá-
kat, mert jelentségük a hegyképzdési folyamatok helyes értelmezé-
sében napról -napra, egyre jobban eltérbe kerül. Nagy jelentségüket
Suess Ferenp Ede különösen kiemeli s 1932-ben a következket
írta: „Mint más tekintélyes lánchegységekben, úgy az Alpokban is

a hegyképzdés lefolyásáról a végs ítélet a bels metamorf vázból” —
azaz a kristályos palákból — „fog kialakulni.”

Vessünk egy pillantást a múltba s nézzük meg, miként fejldtek
ismereteink a kristályos palák képzdésérl. Ez a visszapillantás ter-

mészetesen csak hézagos vázlat lehet.

A kzet-metamorfózis tanának megalapítója — eltekintve némely
régi görög filozófus ilyenféle gondolatától — tulajdonképen H u 1 1 o n

James volt. „Theory of earth” cím, 1794- és 1795-ben megjelent

munkájában már többször kiemelte a magma hatását a környez kze-
tekre. Ö mondotta ki elször, hogv elég magas hmérsékleten és elég

nagy nyomáson a mészk márvánnyá alakul át. Tanítványa, Hall
Jame s, 1805-ben krétát kevés vízzel puskacsbe zárt s felmelegítette

a csövet az olvadó ezüst, hmérsékletére. E kísérletben a kréta már-
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vánnyá kristályosodott át. Rámutatott H u 1 1 o n azokra a változá-

sokra is, melyeket a magma a vele érintkez kzeteken okoz. Ezek
azok a folyamatok, melyeket néhány évtizeddel késbb kontaktmeta-
morfózis néven foglaltak össze. Kimondotta Ht tón azt is, hoigy

az üledékes kzetek, ha a föld melegebb részeibe jutnak, átalakuláson
mennek át, tehát lényegileg ismerte azt is, amit ma regionális meta-
morfózisnak neveznek.

Brochant 1808-ban meggyzen kimutatta az Alpokban, hogy
az üledékes kzetek néhol fokozatosan kristályos palákba mennek át

és világosan kimondotta, hogy a csillámpalák — s néhány más kristá-
lyos pala is — eredetileg grauwacke-szer üledékek voltak s csak utó-

lag alakultak át.

Charpentier és Lardy 1814-ben a Nufenenpassban olyan
csillámpalát fedezett fel, melyben belemnites-ek voltak Brochant
1819-ben, S t u d e r és Merian 1826-ban, Esclier von dér L i n t h
1842-ben talált kövületeket kristályos palákban, mind az Alpokban.
Escher von dér Linth megfigyeléseibl joggal azt következtette,

hogy a kristályos palák az Alpokban részben mezozói üledékekbl kép-
zdtek; a metamorfózist hegyképzdési folyamatokkal hozta kap-
csolatba.

Boué 1822-ben kimondotta, hogy a kristályos palák a föld mele-
gének s a földbl kiszabaduló gzöknek hatására képzdnek, mégpedig
a mélybl kiindulva, felfelé. Lényegében IIu tton elvébl indult ki,

de a különböz kristályos palák tökéletes, vagy kevésbbé tökéletes

voltát is megmagyarázta. Nevezetesen azt mondotta, hogy — mivel a
hmérséklet és a nyomás a mélység szerint változik, e változás hatásá-

nak a kristályos palákból álló kzetsorozatban vissza kell tükrözdnie;
azaz a nagyobb nyomáson s magasabb hmérsékleten képzdött kris-

tályos palának jobban átkristályosodottnak kell lennie, mint a kisebb
nyomáson és alacsonyabb hmérsékleten elállt metamorf kzetnek.

Evvel a tétellel Boné ugyanazt fejezte ki, amit mintegy 65

évvel késbb Becke és Grub e n m a n n a mélységbeli zónákban
igyekezett közelebbrl összefoglalni, s ami azóta meglehets általáno-
san elterjedt.

Boué nézetét Lyell is elfogadta, de még az nagy tekintélye
sem volt képes arra, hogy ezt a gondolatot mindenhol elterjessze. A
metamorfizmus elnevezés, úgy látszik, L y e 1 1 -ti származik.

Lyell és Boué egyik követje, Élie de Beaumont 1847-

hen megkülönböztette a normális vagy általános és az abnormális
vagy speciális metamorfózist Az utóbbit ma kontaktmetamorfózisnak
nevezzük; az elst ma Daubrée 1860-ban használt kifejezésével regio-

nális metamorfózisnak mondjuk. Az injekciós metamorfózist legelször
Virlet említette 1844-ben, késbb 1854-ben Durocher, majd
mások is.

Sokáig kérdés volt, hogy a kristályos palák képzdésekor megy-e
végbe anyagfelvétel, vagy anyagvesztés? Erre a kérdésre is a franciák
és angolok adtak feleletet, mikor kimutatták az anyagfelvételt.
Fournet 1833-ban már a csillámpalák földpátosodásáról beszélt s

kimondotta, hogy a csillámpala földpátosodás folytán gnájsszá ala-

kulhat, Belesse 1857-ben részletesen foglalkozott ai metamojrfóziis
közben fellép anyagvándorlással. Durocher 1846-ban már olyan
kristályos palákat is megkülönböztetett, amelyek üledékek és magma-
tikus eredet anyagok keverékébl képzdtek. P o u 1 e 1 1 S c r o p e
már 1825-ben hangsúlyozta, hogy az átalakulásokban a víz is szerepet
játszik. Késbb mindinkább eltérbe lépett a vízgz szerepe az eruptív
kzetek képzdésével kapcsolatban. Evvel karöltve a vízgznek a kris-
tályos palák képzdésében is igen fintos szerepet tulajdonítottak 's
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úgy gondolták, hogy a kristályon palák hatalmas vízgzatmoszféra
nagy nyomása mellett képzdték. Daubrée (1857) kísérletileg 1 is
foglalkozott a víz szerepének megállapításával.

Sor b y volt az els, ki kísérletileg mutatta ki a nyomás szere-
pét 1856-ban. Agyagba sok vékony hematitlemezt gyúrt bele úgy, hogy
a lemezek teljesen szabálytalan helyzetben voltak. Ezt az anyagot egy
irányból ható nyomásnak tette ki s az eredmény az volt, hogy a
hematitlemezek mind, párhuzamos helyzetbe kerültek, mégpedig mer-
legesen a nyomás irányára.

Amint az eddigi néhány adatból kitnik, a kristályos palák
rejtélyének megoldására irányuló, ma is helytálló, egészséges, átfogó
elgondolások és helyes megfigyelések fként angol és francia geoló-
gusoktól származnak.

Németországban — különösen a szászországi szénbányaterülete-
ken tapasztaltak alapján — az a nézet alakult ki, hogy a kristályos
palák a legrégibb kzetek. A kszenet tartalmazó rétegekben növényi
eredet maradványokat találtak, s ebbl arra következtettek, hogy a
növények hasonló körülmények közt éltek annakidején, mint ma. A
széntelepeket tartalmazó rétegsort — fként Werner nyomán —
t löt zgebirge“-nek nevezték. Azt is észlelték, hogy a széntelepes réteg'-
csoport alatt eltér s más kövületeket tartalmazó réteges kzetek tele-

pülnek. Ezeket „Übergangsgebirge“ néven foglalták össze. (Devon és
szilur képzdmények ezek). Ezek alatt egészen elüt sajátságéi kzetek:
„Urtonschiefer“ (azaz fillitek), csillámpalák, gnájszok stb. következ-
nek. Ezeket Werner „Urgebirge“, azaz „shegység“ néven foglalta

össze. Ez az shegység a legrégibb kzetekbl állana.

Az Urtonsohieferen némikép még látszik, hogy — habár a rendes
agyag-palától eltér is — mégis valami agyagpalaszer kzet. Ezért

úgy gondolták, hogy az agyag különös körülmények közt ülepedett
le, mégpedig Werner szerint forróviz óceánból, melyben éllények
még nem voltak. Werner volt., amint tudni méltóztatnak, a neptu-
nizmus megalapítója. A neptunizmus szerint a kzetek mind vízbl kép-
zdtek. Az si forró óceán leg-els kémiai üledéke Werner szerint
a gnájsz volt. Ebben az eredeti alakjában ez a nézet nem terjedt el,

de igenis, különböz módosításokkal. így pl Beroldingen azt
tartotta (1800), hogy a gnájsz gránittörmelékbl képzdött forró s-
óceánban. G ii m b e 1 (1868) úgy gondolta, hogy a törmelék a forró

óceánban a magas hm érsek hatására átkristályosodott. Ezt a folya-

matot diagenezisnek nevezte. (Ma diagenezisen mást értünk.) B i-

schof G. volt az utolsó neptunista. Bár volt tulajdonképen a
kémiai geológia megalapítója, mégis azon a nézeten volt, hogy a gránit
hidrokémiai úton képzdött s törmelékébl alakultak ki az spalák
( Urschiefer).

A neptunizmussal szemben volt a plutonizmus. A neptunisták
legnagyobb része azonban szintén úgy vélte, hogy a gnájsz a fölei

legrégibb megszilárdulási kérgének is tekinthet. Poulett Scrope
(1825) arra mutatott rá, hegy némely gnájsz nyomás hatására utólag-

képzdött eruptív kzetbl. Fournet (1838), Kjerulf Dahi (1860),

Müller H. (1850) és részben Naumann C. F. (1847) szintén ezt az

álláspontot vallották. A plutonizmus legszélsbb képviselje Roth J.

volt, ki még 1890-ben is azt vallotta, hogy a gnájsz a földkéreg legels

megszilárdulási terméke. Ha a föld azokon az állapotokon átment,

melyeket a Kant-Laplace féle elmedet feltételez, akkor a lehl földön

egy els megszilárdulási kéregnek kellett képzdnie, R o t h is — mint

(“ltte sokan mások is — ezt tekintette a legrégibb kristályos palának.

Késbb több helyen megfigyelték, hogy a kristályos palák üledé-

kébl gyrdés köziben nyomás, odalnyomás hatására képzdnek (Dis-
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lokációs metamorfózis). Lossen (1869) fejtette ki elször részlete-

sen, hogy a Tanmis kristályos palái hegyképz folyamatok hatására
nedves úton átkristályos dott üledékek.

Bauer már 1840-ben röviden kimondotta, hogy a palásság nyo-

más hatására jött létre, a rajnai Schiefergebirgeben tett megfigyelései

alapján.
Késbbi kísérletek (Spring 1880) azt mutatták, hogy bár bizo-

nyos reakciók nagy nyomáson szárazon is végbemennek, de bizonyos
testek: kalc't, kréta, kvarehoirok, vegytiszta SiO„ még 20.000 atmoszféra

mellett sem kristályosodnak át szárazon.

Viszont vannak ersen gyrt szilur, devon területek, melyek nin-

csenek metamerfizálva. Az Alpokban vanak gyrt mezozói kzetek a

metamorfózis nyoma nélkül.

Nanman n C. F. (1847-1858-1862) megkülönböztetett „kryptogén“

kzeteket, azaz oly kristályos jpálákat, melyek származását nem ismer-
jük és .,hydatopyrogén“ kzeteket, azaz oly kristályos palákat, melyek
a francia és angol felfogás alapján kimutathatólag üledékekbl kép
zdtek. A „hydatopyrogén“ kristályos palák fokozatos átmenetekkel
üledékekkel füsgnek össze. Legrégibb kzeteknek a kristályos palák
nagy részét tekintette s ezeket „kryptoigén“-nek tartota. Még legvaló-
színbb szexúnte az a feltevés ,hölgy ezek nem az eredeti állapotban le-

v els megszilárdulási termékek, hanem küls átalakulások befolyá-
sára változtak meg még akkor, mikor a még le nem hlt földfelszín

magas küls hmérséklet hatásának volt kitéve.

Ezekkel a régi kristályos palákkal szembehelyezte azokat, melyek
rl rém változott üledékek fölött, vagy között fordulnak el' s élesen

elválnak, átmenet nélkül az üledékektl. Ezeket is „kryptogén“-nek tar-

totta, mert szerinte nem képzelhet el, hogy az alulról ható metamor-
Fizáló erk az alul lev üledékeket nem változtatták meg, csak a felül

levket. Ma tudjuk, hogy ezek a kristályos palák sok helyen másodla-
gosan áttolódások révén kerültek az üledékek fölé Ismert azonban
N a u m a n n kövületeket tartalmazó kristályos palákat is, ezeket va-

lódi metamorf, „hydratopyrogén“ kzeteknek tekintete. Eruptív eredet
gnájszokat is megkülönböztetett.

Cotta B. felfogása (1834. 1852) lényegében igen közel állt Nau-
ma nnéhoz. Ö is elfogadta, hogy a kristályos palák — a francia és angol
felfogás szerint — metamorfózis révén képzdtek. A gnájszt eruptív
eredetnek tartotta. Hangsúlyozta, hogy a kristályos palák képzdésé-
ben a süllyedések nagy szerepet játszottak, mert ezek révén jutottak
a kristályos palák eredeti kzetei magasabb hmérsékleti régiókba,
tehát már meglehetsen eltávozott attól a gondolattól, hogy a kristályos

palák a legrégibb kzetek; de nem tudta, mégsem teljesn elvetni ezt a

gondolatot.

Németországban ez az LTrgebirge még sokáig eltérben volt.

Leolpold von Bucii a metamorfózis lelkes hirdetje (1842) Svéd-
országban oly gnájszt talált, mely szilur kzetekbl képzdött gránit
metamorfizá] ó hatására. Bár az tekintélye ig”en nagy volt, Német-
országban mégsem tudta a metamorfózis eszméjét diadalra juttatni,

így Zirkel 1866-ban tankönyvének els kiadásában lényegében még
Nau m a n n álláspontján volt.

Sauer 1879-ben közölte az Obermittweida mellett talált konglo-

merát-gnájszt. 1883-ban a. Berlinben tartott III. nemzetközi geológiai

kongresszussal kapcsolatban egy kirándulás keretében a jelenvolt

geológusoknak megmutatta, ezt a kzetet. S evvel a németek közt is

végleg megsznt az a felfogás, hölgy a kristályos palák mindig a leg-

régibb kzetek.
Körülbelül eddig fejldödtt a kristályos palákra vonatkozó isme-
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rétkor akkor, mikor Szabó könyve megjelent. Ebben a munkában
a kristályos palákra vonatkozó lényeges ismereteket mind összefog-
lalta. mégpedig ers kritikai érzékével a francia és angol iskola állás-

pontja —
- vagyis a helyes szempontok — alapján.

Az utolsó fél évszázadban igen sokat fejldtek ismereteink a

kristályos palákról különösen rendszertani szempontból. A képzdési
módra vonatkozó vizsgálatik is sok eredményt szrtek le. Ezek a vizs-

gálatok azonban java részben a régebbi, helyes megállapítások ponto-

sabb, gyakran fizjko-kémiai alapokon nyugvó részletezései, részben
azonban egészen új irányokat jelöltek meg.

Ezek az eredmények az igen tisztelt közgylés eltt is túlnyomó-
részben ismeretesek, azért csak egészen röviden néhány eredményt
említek, s azután hangsúlyozni fogom a még mindig megoldatlan részt,

a ma is meglév rejtélyt.

A kontaktmetamorfóziskor képzd ásványtársaságokat ma már
elég jól ismerjük, st bizonyos mértékig a hmérsékletre is tudunk
következtetni.

Agyagpalák és diaházok additív kontaktusa is jól ismert, fként
Mii eh vizsgálatai szerint. Itt kvarc-albit-kzetek, az ú. n. adinolok.
adinolpalák képzdnek, ekkor nátrium és kovasav vándorol az agyag-
palába, belle pedig vasoxid és magnéziumoxid távozik. Néhol a

nátriumbevándorlás folytán az agyagpala csillám- és aluminiumhidro-
szilikát-részeibl álhit keletkezik; a két vegyérték fémek nem távoz
nak el az aeyagpalából Ezek az ismert nátriumsztom litok és nátrium-
sztomolitpalák.

Ismerjük a mészköveken végbement kontakthatásokat Fen ne r

vizsgálatai alapján tudjuk, hogy az ércesedés lényege a mészk-
kontaktuson abban áll, hogy a magmából a mészkbe várni >rló kompo-
nensek egy széndioxiddús zónán kénytelenek áthaladni, s ekkor a

ferrovegyiiletek ferrivé alakulnak át szénmonoxid képzdése köziben.

Erre az átalakulásra legkedvezbb a 4f0° C körüli hmérséklet Az
eruptív kzetbl, pl. a krassószörényi granodioritos kzetekbl, vas
vándorol a kontaktus felé s onnét a mészkbe, viszont a mészkbl
kalcium vándorol az eruptív kzetbe.

A gránitkontaktusokon észlelték földpát bevándorlását az ere-

deti üledékes kzetbe, néhol több méter széles zónában Igen gyakran
maga a magma, vagy utolsó savanyú, differenciálódási terméke az

üledékes kzet, pl. agvagpala rétegei közé hatol injekciók alakjában.

Általános felfogás azonban ma, hogy csupán csak a kontakt-
metamorfózis nyomás nélkül nem hoz létre kristályos palákat.

Növeked mélységgel a földpátosodás és az injekció is nagyobb
mérték s itt — hol a nyomásnak is szerep jut — már a földpátosod >t

t

kontaktpalák nem különböznek a valódi kristályos paláktól, miként
Michel-Lévy A. (1888) határozottan kimondotta. Ilyen helyeken
már nem lehet különbséget tenni a kontakt és regionális meta-
morfózis között.

A nagyobb mélységbe lekerült kzetek rendesen egy irányból

legersebben ható nyomás alatt regionális metamorfózison mennek át.

Tudjuk, hogy bármelyik kzet a nyomás és hmérséklet növe-

kedésével új kzetfáciessé alakulhat át. Kevésbbé mély zónában az

agyagpalából fi Ilit, mélyebb zónában csillámpala, még mélyebben
gnájsz képzdött. Eközben teoretikusan az eredeti kémiai összetétele

meg is maradhat.

A valóságban azonban a változások sokkal bonyolultabbak.
Mindenekeltt víz, — ha kis mértékben is — a föld kérgének felsbb
régióiban mindig jelen van. Nagyobb mélységben túlhevítet állapotban
s hatása folytán bizonyos anyagváltozások mehetnek végbe. Az igen
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nagy mélységbe — a katazónába — került kzetek a magma közvetlen
hatásának, vagy a bellük származó gázok hatásának vannnak kitéve.

Ezekkel annyira átitatódhatnak, hogy eredeti összetételük megválto-
zik. Ekkor eruptív kzetrészletek sokszorosan és nagy területen prése-
ldhetnek a mélybe került kzetbe s elállnak Sederholm (1891

—

1914) szerint a különböz migmatitok , azaz a kevert kzetek, melyeken
az eredeti kzet sajátságai már nem látszanak Az injiciáló magma
többnyire igen savanyú gránitos vagy gránitpegmatitos összetétel.

A mélybe került kzetek azonban egészen meg is olvadhatnak,
s esetleg mint új eruptív kzetek intrudálódhat;'ak. Elfordulhat pl.,

h >gy kzetek, melyek környezetüknél idsebbek, a mélyben felolvadva,
a náluknál fiatalabb környez kzeteken — most mint azoknál fiata-

labbak — törnek át. E kérdések tanulmányozásában különösen Seder-
holm szerzett nagy érdemeket.

De úoy láb zik. hogy a kristályos palák képzdése nemcsak a

mélység függvénye. Mert a hegyképz mozgások — fleg magmatikus
anyag közbenyomulásával karöltve — a felszín közelében is annyira
mp-rnöve'hebk a brré^ ékletet és nyomást, hogy itt is képzdhetnek
kristályos palák Pl Norvégia kaledóniai hegységében gnájsz-szer
kristályos palák fosszil’ás szibnv kzetekben is elfordulnak. Ezt régeb-
ben áttolódásokkal magyarázták. Ma úgy vélik, hogy ezek a kristályos
palák az alul lév nem kristályos kzetek ekvivalensei s magmatöme-
gek közbeiktatódása folytán — mikor gyrdések s eltolódások mentek
végbe — alakultak át,

A nyomás eredménye a palás kifejldés. Ugyancsak a nyomás
folytán érvényesül az ismert volumtörvény. (Lepsiu s, 1893, Bed ke
1895, 1913.) A nyomás kisebb mélységekben inkább egyirányú jelleg,
nagy mélységekben a hidrosztatikai nyomás a túlnyomó s az egy-
irányúan ható nyomóer kisebb. Ismeretes a Becke-Grubenmann-
féle zóna há romraélység beosztása. Ez a szétválasztás azonban néha
nem vihet egészen egyszeren keresztül.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy valódi katakzetek nagyobb
elterjedésben fleg az idsebb geológ'ai korokból ismeretesek. Nincs
még határozottan megállapítva, hogy regionális nagy elterjedésben
katakzetek mezozó', vagy tercier eredetek volnának. Mezokristályos
palák ellenben minden orogén idszakból ismertek.

San dér kimutatta, hogy sok kristályos pala szövetében és

szerkezetében sokszor kifejezdik, hogy a nyomás okozta deformáció
a kristályosodás eltt, alatt, vagy után történt-e? Ebbl a szempontból
gyakran a csillámlemezek nyújtanak fontos útmutatást.

Az egyirányú nyomás, vagyis — ami ennek következménye — a
kzet ásványainak elmozdulása egymáshoz képest, a kristályos palák
képzdésében nagyon fontos szerepet játszik. És e mozgásnak a meta-
morfózishoz, vagyis az átkristályosodáshoz való idbeli viszonya igen
sokféle lehet.

Ma már ismeretes az is, hogy a nagy tömegben és nagy vastagság-
ban elforduló kristályos palák a lánchegységek lényeges részei.

Mindegvik lánchegységnek megvan a maga kristályospala-sorozata.

Mivel a lánchegységek mai tudásunk szerint orogeoszinklinálisokból
képzdnek, a nagyobb kristályospalatömegek is geoszinklinálisos ere-

detek. Azt is tudjuk, hogy a regionális metamorfózist nem lehet egy-
szeren csak a mélységbeli kzetek kontakthatásaival megmagyarázni.

Tudjuk azonban, hogy nem minden geoszinklinálisban képzdött
kristályos pala. Tehát még más is szükséges képzdésükhöz! Szüksé-
ges, hogy a geoszinklinális egy része igen ersen felmelegedjék, á
kzetek olvadáspontjáig, st esetleg azon fölül is.

Kétségtelenül bizonyos,hogy az átalakulás folyamán anyagváu-
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dorlás is végbemegy. Albit, vagy más földpát megjelenése, vagy fel-

halmozódása. általában az alkálink szerepe általánosan ismert. A
csillámpalában gyakran nagyobb mennyiségben összegyl turmalin
legjobb bizonyítéka annak, hogy ismeretlen mélységbl jutnak fel

könnyen ill komponensek, melyek másokat a meglévk közül esetleg
ki is zhetnek.

A reg'ionális metamorfózis rendesen tömeges eruptív kzetek
képzdésével kapcsolatos. Hiszen a kristályos palák területén mindig
találunk tömeges eruptívumokat, többnyire gránitot, de más mélység-
ben kzeteket is. Fként Termier nagyszer elgondolása szerint
a kristályos palák és a velük együtt elforduló mélységbeli kzetek
képzdése ugyanarra az okra vezetend vissza:

Meglev sziláid kzetek — bármin eredetek is — ersen fel-

melegítdnek, bennük kémiai reakciók is végbemennek, alulról bizo-

nyos vegyiiletek is beléjük jutnak, s végül a legalacsonyabb olvadás-
pontú keverék az eutektikus keverék áll el, maid ez a keverék telje-

sen megolvad. A folyékony eutektikus keverék körül a kzetek csak
részben és tökéletlenül olvadnak meg. tehát itt szilárd és folyékony
fázisból álló heterogén rendszer áll el. Ezután lehlés következik a
felmelegít ok megsznése folytán. A félig megolvadt heterogén rend-
szer az összetételnek megfelel Dalás kzetek sorozatává kristályo-
sodik ki (gnájsz, amfibolit, csillámpala. stb.). Ezek a kzetek mind
palásak, mégpedig a palásság síkja merleges az uralkodó legnagyobb
nyomás irányára, mert mint B r a v a i s csaknem száz évvel ezeltt
kimondotta, minden test kristályosodáskor igyekszik úgy elhelyezkedni,
hogy a. legjobban megterhelt, legnagyobb srség hálósíkja a leg-

nagyobb nyomás irányára merleges legyen. A németek — mint
tudjuk — ezt a Riecke-féle elvvel magyarázzák. Az így képzdött
kristályos palákban helyenként még az eredeti kzet szerkezetébl is

megmaradhat valami (relikt-strüktúra).

Közben az eutektikumok is kikr'stályosodnak. Mivel ezek homogén
folyadékok, bennük a nyomás minden irányban ugyanaz és így nem
palás, hanem tömeges kifejldés kzetekké szilárdulnak meg.

E gondolatmenetet a legtöbb geológus elfogadja. Azt nem tud-

juk azonban, hogy hogyan áll el ez a roppant nagy felmelegedés?
Egyszeren csak a nagy mélység következménye-e, hova a geoszin-
klinális kzetei lesüllyednek? Vagy az egyirányú oldalnyomás okozta
súrlódás alakul át hvé, mely az orogenetikus mozgások legnagyobb
intenzitású szakaszában megnyilvánul?

Termier egyik gondolata szerint (1910 és 1919) juvenilis gzök
emelkednek felfelé a föld belsejébl, valódi szroszlopok (véritables

colonnes filtrantes) melyek alkáliszilikátokat és bórátokat is tartal-

maznak. Ezek melegítik fel a lesüllyedt geoszinklinális kzeteit. Ott,

hol ezek igen ersen felmelegednek, elállnak az eutektikus keverékek,
környezetükben pedig a részben megolvadt heterogén rendszerek. Mi-

kor a gzök felszállása megsznik, megkezddik a lehlés, megkezd-
dik az eutektikumok megszilárdulása a teljesen megolvadt homogén
rendszerbl és kristályos palák képzdése a heterogén rendszerbl.

A magasabban fekv régiókban a gzök hatása csökken, ennél-

fogva felfelé a metamorfózis is csökken. Ugyancsak kisebbedik a

metamorfózis foka akkor is, ha vízszintes irányban távolodunk a

gzoszloptól.
Nem tudjuk azt sem, hogy a regionális metamorfózis általában

megelzi-e az orogenetikus mozgás legnagyobb intenzitású paroxizmu-

sát. vagy épen ellenkezleg következménye-e annak?

Mindezek ma még rejtélyek, csak feltevésekkel igyekszünk ket
megfejteni.
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71/élyentisztelt Közgylés!
Részleteiben tehát igen sokat fejldött a kristályos palák képz-

désére vonatkozó ismeretünk. A végleges megoldástól azonban még
ma is messze vagyunk. Hiányzik még egy utolsó nagy lépés attól,

hogy ennek a rejtélynek a nyitjához érjünk.
Abban a reményiben, hogy a geológia nagy rejtélyei lassanként,

fokozatosan mindig jobban össze fognak zsugorodni, és hogy idvel
a tudomány fáklyája azokba a mélységekbe is le Lm világítani, ahol
Termien a kristályos palák képzdésének színhelyét kereste, a

Magyarhoni Földtani Társulat LXXXIV. közgylését megnyitom.
* # *

Ezután Papp Ferenc dr., titkárhelyettes terjeszti el évi
jelentését.

Mélyentisztelt Közgylés!
A Magyarhoni Földtani Társulat 1933. évre vonatkozó eseményei

változatosságról, veszteségekrl és eredményekrl egyaránt tanúskod-
nak. Az elmúlt év a Társulat életében a 84-ik, ha a megalakulás meg-
indulásának idpontját tekintjük: az 1847-ik esztendt, úgy a 87-ik. Az
elmúlt év történetében különböz, ellentétes és egy irányban ható erk
nyilvánultak meg-

, melyeknek üdvös eredményei maradandóan meg-
örökítettek: meg nem valósult kísérletei, mint tanulság, múló emlék
él tovább az intéz szereplk emlékezetében.

A közelmúlt évek eseményei egyre károsabban éreztetik ha-
tásukat: a tagtársakra nehezed terhek azok anyagi és szellemi erejére
bén í tálag hatottak A mai nap a társulatnak 3 belföldi, 2 külföldi tisz-
teleti, 4 levelez, 43 alapító, 56 örökít és 250 rendes, összesen 347 tag-
ja van, az év folyamán négyen jelentették kilépésüket, tehát a tava-
lyival szemben e téren rémi javulás, 37 új mutatkozik és ez egyes tag-
társak buzgó támogatásának tulajdonítható, amennyiben Lw M ár-
tó n, N o s z k y J e n , Gedeon T. i h a m év 4, Se h rét-er Zoltán 1,

Pa utó Dezs 3, tagot ajánlottak: a többVket az elnökségnek sike-
rült megnyerni. Névszerinti Adler és Ritter ásványrl vállalat,
R a uer Gyula bányamérnök, B ende >T ózse f bányamérnök. E g y e-

temi Term észetra jzi Szövetség Brest, Faragó Antal bá-
nyatulajdonos, Fvárosi Közmunkák Tanácsa mérnöki osz-

tály, Holl Gyula min. oszt. tanácsos, Horváth József bánya-
mérnök, Jaskó Sándor tanárjelölt, Kertai Gyz tanárjelölt,
K i r. József Megyete m M szaki M e ,e h a. n i k a i La b o r a-
tórium, K i r. József Megyetem Vízépítési tanszék,
Kir. József Megyetem K ö z 1 e k e d é s ü g y és V a s u t épí-
tés t a n i tanszék, Dr. Kormos Tivadar geológus, M. k i r.

illa m i Ércbánya Recsk, M. kir. állami Szénbánya Komló
M. kir. Áll. Polgáriiskolaí Tanárképz Fiskola
ásván y-k émai tanszék, Szeged, M. kir. Bányakapitá n y-

s á g, Pécs, M. kir. Bányakapitányság, Salgótarján, M. k i r.

Bányakuttó kirendeltség. Debrecen, D r M a j z o n László
geológus-gyakornok. Meznyé k—L á d h á z a i Kavics b á n y a r. t,

Mihailich Gyz megyetemi ny. r. tanár, Dr. Mottl Mária,
k. Nagy Zoltán geológus, Orsz. Közeg'észs. Int., Nemes
Vilmos bányamérnök, Dr. Pálosi Ervin fisk. tanár. Péti N i t r.

t lágyagyár r. t ,
Dr. m. Salamon János könyvtári tisztv., D r.

Schmidt E. Róbert bányamérnök. Se i d e 1 Ottó, igazgató, D í:

S i 1 b e r József igazgató, Szobi Kbánya r. t., D r. T e t é 1 1 e n i

Pété r bányamérnök, D r. W e k e r 1 e 1 m r e tisztvisel, Zichy Béla
g r ó f Ü r k ú t i m angánércbánya r. t.

Különösen örvendetes, hogy több ipari vállalat lépett az elmúlt év-
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ben tagjaink sorába, így azok, akik a geológiai kutatások eredményeit
gyakorlatilag hasznosíthatják közvetlenül értesülhetnek a szakkérdések
állásáról, egyben a Társulatnak egyúttal anyagi támogatást is jelen-
tenek.

E helyt kell megemlékezni arról, hogy gróf Károlyi Gyula,
Ferenczi István és Horusitzky Ferenc tagtársak közben-
járása folytán egy nagyobb adománnyal igyekezett a Társulat nehéz
helyzetén segíteni. Ha ezen kívül tekintetbe vesszük a minisztériumok
illetékes ügyosztályai hathatós támogatását, mellyel mintegy ellen-
súlyozni óhajtották bizonyára azt a szinte helyrehozhatatlan veszte-
séget, amit a Társulat alaptkéjének 73,600 aranykorona hadikölcsö-
nefcbe való fektetése révén szenvedett; továbbá a magánvállalatok
közül a MÁK 300 peng, a Salgótarjáni Kszénbánya “200 peng, a
Rimamurány—Salgótarjáni Kszénbánya Rt. 100 peng, a Pesti Hazai
Els Takarékpénztári 100 peng, a TÉBE 100 pengs adományait, vala-
mint azt a körülményt, hogy a legszerényebb körülmények közt él
szerzk is hozzájárultak cikkeik kiadásához, úgy magyarázható, hogy
a pénztári forgalom 7.531.59 P-t tüntet fel, viszont az 1932. és 1933. évi
Földtani Közlöny kiadása emésztette fel a 7,470.23 P kiadás legnagyobb
i'észét. A Földtani Közlöny a múlt évben az adományok és a szerzk
áldozatkészsége folytán 14 ív terjedelemben, 87 szöveg-közti ábrával
és 8 tábla-melléklettel jelent meg.

Tagtársairk közül többen munkásságuk fi lytán kitüntetésben,
elismerésben részesültek. Az Akadémia mathematikai és természet-
tudományi osztály titkárává MauritzBéla tiszteleti tagunkat válasz-
tották meg. Hosszú évtizedek után. Szabó József óta a Társulatunk
tagjai közül részesült ismét e kitüntet megbízatásban.

A nyár folyamán B hm Ferenc miniszteri tanácsos tag-

társunk a legnagyobb kitüntetések egyikében, a II. osztályú érdem-
kereszt elnyerésében részesült.

Ven dl Miklós ugyancsak a nyár folyamán az V. fizetési

osztály jellegét, Pékár Dezs tagtársunk tényleges miniszteri

tanácsosi. Pávai Vájná Ferenc tényleges íbányatanácsosi,
Kreybig Lajos fgeológusi címet, illetve rangot kaptak.

Az elmúlt év folyamán 7 szakülést tartottunk, melyeken 21 el-
adó 25 eladással szerepelt; üléseink értékét határozottan emelték és

élénkítették az elhangzott hozzászólások is. Az eladók közül Boros
Ádám, E. Cheneviére, Clauder Ottó, Földvári Aladár,
Györki József, Horusitzky Ferenc. K ad i c Ottokár,
K u t a s s y E n d r e. L engyel E n d r e, L w Mártó n, M o 1 1

1

M á r i a, P a p p Ferenc R e i c h e r t K ó b e r t, S c hm i d t E.

Róbert, S z e 1 é n y i Tibor, Tokody László, Z o mbi y
László 1—1, míg Gedeon Tihamér, V i g h Gyula és Z s i v n y
Viktor 2—2 eladást tartottak. Tárgykörük szerint az elhangzott

eladások a következkép csoportosultak: ásványtani tárgyú volt 3,

kzettani 3, geológiai 4, paleontológiái 7, chemiai 7, egyéb 1.

A Földtani Intézetben az elmúlt év folyamán változatos munka
folyt. A földtani felvételek célja olaj-, gáz- és sókutatás volt. A Tisza-

Kraszna szögében Ferenczi István vezetésével Schmidt E 1 i-

gius és Horváth József; a Tokaj hegyalján t. Rotli Károly
professzor mellett Strausz László és Gotthard K.; Iíózsa-

szentmárton környékén Vigh Gyula irányítása alatt, Kubacska
András és K r e t z ó i Miklós közremködésével mutattak ki enyhe
redket. Tiszabereken sókutatás céljából létesítettek egy mélyfúrást,
Debrecenben pedig Pávai Vájná Ferenc tzött ki egy fúrást,

melynek eredményességérl ép a legutóbb hallottunk. Igen szép és

eredményes munkát fejtett ki S c h rété r Zoltán csoportfnök, aki

D i n d a János és Schreier Ferenc asszisztenciája mellett
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Demjén határában mangán, Saly község1 közelében földiszurok, Eger
ti délre pedig diatóma-elfordulást mutatott ki. Diatóma-palát egyéb-
ként a Mátra déli oldalán Vigli Gyula is talált. Aranykutatások foly-

tak a Gyr feletti Dunaszakaszon Pánté Dezs irányítása mellett

Kormos T i v a d a r, Sclimidt E 1 i g i u s és Szádeczky K a r-

d o s Ele m é r közremködésével. A fváros területén Pávai Vájná
Ferenc Horusitzky Ferenc küls munkatárssal végzett igen

figyelemreméltó felvételt; az északi részen 15 teknt és redt mutat-
tak ki. László Gábor pontos munkája a Dunántúli mélyebb viz

szintek és azok anyagának regisztrálása volt Liffa Aurél fbánya-
tanácsos a Tokaj Hegyalján elforduló kaolinokból igen értékes gyiij

leményt hozott, egyébként tovább folytatta Abauj-zántó környékén
végzett felvételeit Kadic Ottokár Egerbakta és Felstárkány kör-

nyékén rendszeres barlangfelmérései alkalmával egy magdalénien-korú
emberi csontot talált. Noszky Jen és Vitális Sándor Duna?
terrasz' kát, Taeger Henrik rz északi Pakony felépítését, Föld
vári Aladár a budai hegység peremének szerkezetét tanulmányoz-
ták. Lambrecht Kálmán és Kutassy Éneire pétiig hosszabb
idtartamra gyjtési munkálatokra kaptak megbízatást. Mint mez-
gazdasági állam, az agrogeológiai felvételekre is súlyt fektettek.
T i m k ó I m r e és vezetése mellett E n d r é el y E n el r e a borsodi
nyílt ártéren, K r eybi g Lajos irányítása alatt B u el a y G y ö r g y,

S c h i c k Károly, Zakariás J e n , Majzon László, I j j á s z

Endre és E ben speng er György Alföldünk más pontjain tér-

képeztek. Sebe rf Emil Köpeczi Nagy Zoltánnal Polgár
határában, Sümeghy József pedig a borsodi nyílt ártéren helyez-

tek el talajvízmegfigyel kutakat.
Múlt év júPus havában zajlott le a XVI Nemzetközi Geológiai

Kongresszus, 44 külföldi állam 840 ’ észtvevje jelenlétében. A magyar
geológusok közül Szádeczky Gyula, Papp Károly, Lóczy Lajos jelen-

hettek meg.
A Kongresszus üléseit július 22—29 között tartották, összesen 163

eladás hangzott el. melyek között eltérben az orogenezis problémái
állottak; ezenkívül 1 ©hatóan iárgyalták meg az éicek genezisével, a

batolitok eredetével, a fossilis emberrel, a geológiai térképezéssel
kapcsolatos kérdéseket. A mi részünkrl Szádeczky Kardoss
Gyula Erdély orogerezisérl. Lóczy Lajos pedig egy eladásban
a magyar földolaikutatásck lehetségérl, egy másik eladásban pedig
Kadic O 1 t o k á r Bárt u c z, H i 1 1 e b r 1 a n <1, K o r m o s. Vénül
Aladár idevágó munkái alapján, a magyarországi fossilis emberre
vonatk' zó kutatások eredményeirl számolt be.

A legközelebbi kongresszus színhelye Oroszország lesz, Moszkva
illetleg Leningrád, ahol a geofizikai kutatások eredményességét fog-
ják mevitatni.

Azonban: ..verba volant“ . . . ami igazán maradandó érték,
az nem az élvezetes viták, gondos alapossággal kidolgozott eladások
In lyén. hai em az irodalomban lefektetett pozitív adatokban keresend.
Helyzetünk megítélése szempontjából talán nem lesz medd, ha az év
irodalmi eredményei között széttekintünk.

(A jelentés az 1933. övi, hazánkra vonatkozó irodalom rövid átte-
kintésére tér át. A címszókat 1. a Bibliographia Geologica Hungáriáé-
ban. Az 52 magyar szerzn kívül 2(1 idegen állambeli, külföldi írt magyar
vonatkozású értekezést A cserepéldányok és külföldi szak-referáló lapok
adataiból volt ez a 20 szám megállapítható; valószínleg jóval több
munka jelent meg.)

A kéj) távolról sem teljes, de annyit látni, hogy sokakkal kultúr-
harcban állunk.

A külföldi szakintézmények mködését figyelve, világosan
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kitnik, hogy a vezetk tehermentesíteni igyekeznek kartársaikat az
adminisztráció terheitl és a feltörekvésük az, hogy minél több tudo-
mányos dolgozat hirdesse múzeumuk, intézetük munkásságát.

Felmerülhet ennélfogva az a kérdés, hogy vájjon az állam, a
mi hazánk megengedheti e magának azt, hegy szakemberekkel inferio-

ris adminisztrációs mm kát végeztessen? A magas kormányzat lel-

tározásra vonatkozó utasítása helyes; de ha az csak szakemberekkel
hajtható végre, úgy végzetes lehet. A szakembereknek minden órája,
minden perce arravaló most, mikor köröttünk harc folyik, hogy nem-
zeti értékeket mentsen. Hazánk egyes v'dékeVek gyjteményeinkben
lév gazdag anyagát: ásványokat, érceket kzeteket és kövületeket
kell tudományosan feldolgozni. Ez egy drága örökség, mely avatott,

munkás kezekre vár. A vezetk, az intéz körök lepi/ ’nck készek elhá-

rítani a mesterséges akadályokat, mint ahogy külföldön is ezt teszik

a tudományos intézetek vezeti. A szakembereket szakmunkára hasz-
nálják fel, akkor szolgálják az ország javát, akkor mozdítják el a

kultúrát, de csak akkor!
Mélyentisztelt Közgylés! Gyakran felejtünk. A villanyfény, a

radiátorok melege hályogot von nem egyszer a szemünk elé és nem
gondolunk a munkának azokra a jeltelen, névtelen hseire, akik fárad-
nak és dolgoznak a bányák mélyén, tervez asztalok felett: a jólét, a
kultúra feltételeinek megteremtése érdekében.

E gondolat talán átvitt értelemben áll a Társulat jelen esemé-
nyeire is, midn helyettesítve Ftkártársaimat elssorban Kei chert
Róbert t’tkár urat, terjesztem el e jelentést; búcsúzunk tle,
akinek része volt abban, hogy gondos vezetk törekvéseit az elmúlt 3

triennium és a legutóbbi 2 évben eredmény is követte.

# # #

A közgylés a jelentést elfogadja. Majd a titkárhelyettes a
pénztárvizsgáló bizottság jelentését olvassa fel. Eszerint az 1933. év
bevétele 7531 P 59 f volt, kiadása pedig 7470 P 23 f. A közgylés a

jelentés részleteit is tudomásul véve, elfogadta azt és a pénztárosnak,
valamint a pénztárvizsgáló bizottság tagjainak a felmentést megadja
és köszönetét szavaz. Elnök ismerteti az 1934. évi költségvetést, melyet
a közgylés elfogad. Elnök jelenti, hogy az elmúlt év április havában
Dr. Reichert Róbert elstitkár, másirányú elfoglaltsága miatt,

helyettes kiküldését kérte. E bejelentést a közgylés is annak a hang-
súlyozásával veszi tudomásul, hogy ; gen nagyra értékeli Dr. Reichert
Róbert ebt'tkár közel tíz évi lelkiismeretes, pontos közremködését
é« ezért az elnök javaslatára egyhangúlag jegyzkönyvi köszönetét

feiezi ki távozása alkalmából Az elnök Vlenti hogy D r. Sztróka. y
Kálmán másodtitkár is, hasonló okoknál fogva megbízatását ugyan-
akkor visszaadta A közgylés D r. S z t r ó k a v K á 1 m á n másod-
titkárnak r

s köszönetét fejezte ki. Elnök javasolja, hogy a jövben
mindaddig, míg a gazdasági viszonyok meg nem engedik, a másod-
titkári állás betöltését függesszék fel. A közgylés az elnök indít-

ványát egyhangúlag elfogadta.

Vitális István fiskolai ny. r tanár javaslatára az eddigi

helyettest, Dr. Papp Ferenc megyetemi adjunktust, szavazás

mellzésével elst’tkárrá választják meg. Elnök elterjesztésére az 1934.

évre a pénztárvizsgáló bizottságba ismét Koeh Sándor, Maros
I m re és T i m k ó I m r e tagtársakat küldik ki. Majd T a k á t s T i b o r

dr. a Hidrológiai Szakosztály évi jelentését terjeszti el, melyet a köz-

gylés Weszelszky Gyula szakosztály-elnöknek való köszönet-

nyilvánítással vesz tudomásul. Más tárgy híján elnök, kérve a Társulat

tagjainak jóindulatú, munkás támogatását, a 84. közgylést berekeszti.
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II. Szakülések.

19 3 4. január 3.

1. Schmidt Eligius Róbert dr.: A pestszenterzsébeti (gubacsi-híd
melletti) mélyfúrás sztratigráfiai viszonyai. He zzászóltak: Lóczy L.,

Pávai V a j n a F., Vencll A.
2. Földvári Aladár dr : Tektonikai megfigyelések a Budai hegy-

ség nyugati peremén.
1 9 3 4. február 21.

1. Szörényi Erzsébet dr.: Adatok az északi Bakony tüskebrinek
ismeretéhez.

2. ifj. Noszky Jen: Ne eom a Bakony északi részébl Hozzászólt:
T e 1 e g d i R o t h K.

3. 11 cin György: Zirc környékének titlion-rétegeirl Hozzászólt:
T e 1 e g d i Rt h K.

4. Mottl Mária dr.: A medvék törzs- és faj-bélyege’ rl. Hozzá-
szólt: Kolo s v á r y G.
1 9 3 4. m áréi u s 7.

!• Mauritz Béla dr.: Újabb megfigyelések a Balatonkörnyéki
bazaltokon. Hozzászólt: Liffa A.

2. llcicherl Róbert dr. és Erdélyi János dr.: A Csódi-hegy ásvá-
nyairól.

3. Schrcier Ferenc dr.: A Nagykevély környékének begyszerke-
zete. Hozzászóltak: n. Fekete Z„ Lóczy L. Pávai Vájná F.

III. Választmányi ülés.

A választmány 1934. január 31-én (ártott ülést. A jegyzkönyvet
a súlyos gazdasági helyzet miatt nem közölhetjük, azt az igen tisztelt

tagtársaiiik a titkárság irattárában tekinthetik meg.
# # #

I. Generalversammlung.

Auszug aus dem Protokoll dér am 7. Február 1934. abgehaltenen
84. ordentlichen Generalversammlung dér Ungarise.hen Geologischen
Gesellschaft.

Vorsitzender: Prasident Prof. Aladár Vend 1. Amvesend 44

Mitglieder, 17 Gaste.
Vorsitzender eröffnet die Generalversammlung, begrüsst die

erschienenen Vertreter„ Mitglieder und Gaste und halt sodann seine

Eröffnungsrede. Fr beginnt mit einer Erinnerung an den Tód Báron
Franz Nopcsa‘s und zahlt die hervorragendsten Ergebnisse seiner

verdienstvollen Tatigkeit auf, von denen seine ersten Abhandlungen
zahlreiche interessante tektonische Angaben aus Siebenbürgen, über
die Gégén d von Gyulafehérvár. Déva, Ruszkabánya, über die Um-
gebung von Torda und das Gebiet dér Temes und Olt Fiüsse enthalten.

Die hervorragendsten Werke Nopcs a‘s beziehen sich auf die

Physiographie dér Saurier und auf den geologischen Bau Nordalba-
niens. Sein tragischer Tód war die Folge dér unheilvollen Nachkriegs-
zeiten.

Vorsitzender widmet dann einen kurzen Nachruf dem iinge-
schiedenen Mitglied M. Rózsa, dér sich besonders durch seine Ai-bei-

teu über die deutsöhen Kalisalzlager Verdienste erwarb.
Am Ende des Jabres verlor die Gesellschaft ein verdienstvolles

Mitglied, V. Illés, dér den ersten Trilobiten aus Ungarn, namentlich
die Art Griphitides dobsincnsis Illés beschrieben hatte.
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Vorsitzender erinnert die Versammlung. dass das geologiscihe
Lehrbuch Josef v. Szab ó-s gerade vor 50 Jahren erschien und dass
die Feststellungen desselben besonders bezüglich dér Entstehung dér
kristallinischen Schiefer in mancher Hinsicht aueh lieute noeh stichhal-

tig sind. Er fasst S'odann auf Grund auslándischer Quellén und eigener
Untersuchungen den Werdegang und den heutigen Stand unserer Kent-
nisse über diesen Gegenstand zusammen.

Auf den Vorschlag des Vorsitzenden begrüsst die Generalver-
sammlung die Professoren L. von I 1 o s vi a y und Gy. von Szádeczky-
Kardoss gelegentlich dér erfreuliclien Tatsache, dass die Genannten
die Tatigkeit dér Gesellschaft seit 50 Jahren als Mitglieder unter-
stützen.

Aus dem Bericht des Stellvertreters des ersten Sekretárs erfáhrt
die Versammlung, dass im verflossenen Jaiir 25 Vortrage abgehalten
tvurden, von denen 3 mineralogische, 3 petrograpbisebe, 4 geologischt,
7 palaontologisehe, 7 chemisebe ur.d 1 sonstige Gegenstíinde behandelten.

lm Laufe des Jahres gelang es 37 neue Mitglieder zu werben, wo-
dureib die Anzabl dér Mitglieder auf 347 wuchs.

Vorsitzender fordert den Sekretár T. v. Takáts auf, den Beriebt
dér bydrologiscben Sektion vorzulesen. Dér Bericht wurde dureb die

Generalversammlung zr Kenntnis genommen und dem Pra sidenten dér
Hydrologiscben Sektion, Herrn Prof. Gyula Weszelszky dér
Dank dér Generalversammlung ausgesprocben.

II. Fachsitzungen.

Am 3. Janner 1934.

1. E. li. Schmidt: Die stratigrapbiseben Verhaltnisse dér salz-

lialtigen Tiefbobrung von Pestszénterzsébet bei Budapest.

2. A. Földvári: Tektonische Beobachtungen am Westrand des
Budaer Gebirges.
Am 21. Feber 1934.

1. E. Szörényi: Beitrage zr Kenntnis dér Stabelbáuter des nürd-
liclien Bakony-Gebirges.

2. E. Noszky jun.: Neocom aus dem nördlicben Teil des Bakony-
Gebirges.

3. Gy. Wein: Über die Tithonscliichten des Bakony-Gebirges.

4. M. Mottl: Über Stamrn- und Artmerkmale dér Bárén.
Am 7. Márz 1934.

1. li. Mauritz: Neuere Beobacbtungen a.n den Basalten dér

Balaton-Gegen d.

2. Ii. Reicliert und ./. Erdélyi: Über die Minerale des Csódiberges.

3. F. Schreier: Tektonik dér Gegeml des Nagykevély-Berges.

III. Ausschuss-sitzung.

Dér Ausscbuss hielt am 31. Janner 1934. eine Sitzung ab, dérén

Protokoll vegén dér schweren wirtscbaftlicben Lage nicbt mitgeteilt

werden konnte, im Arcliiv des Sekretáriates jedooh eingeseben werden

kann.


