123

Társuluti üfíyek
kövelk(‘zti>téseklu'z jutott,

tani

tamiliuáuy:i olsösorban

mófris

ásvány-kzot-

jt‘lloj>ü.

Elnök
és

tajrok

im»í;köszönv(‘

véfíiil

voiuléííok

a

érdekldését

szálúban inofíjob'nt társulati
szakülés tudományos niunkássáf>::i

nafíy

a

iránt, az ülést bezárja.
2.

Jcgyzökötiyv.

a jMairyarlioni Földtani Társulat 1940. áju-ilis hó 3-áu, szerdán délután
5 órakor tartott szakülésérl.

Papp Károly,

Elnök:

a

földtan

ny.

r.

tanára.

Hartkó Lajos, Ilofísch Láiszló, Buday (iyörfíy, Dorner
Inna, Ebényi (íyula, Emszt Kálmán, Endrédy Emire, Erdélyi .János,
Fekete Zoltán, (íedeon Tihamér, (Jyrffy Maíída, llefíedns Gyula, Jlorusitzky Ferenc, Ilorusitzky Henrik, .Juf>'<)vics Lajos, Káposztás Pál,
Koeli Sándor, Krössy László, Kulbay Gyula, .Majzon laiszló, Mébi>s
Kálmán. Mottl Mária, idsebb és ifjabb Xoszky Jen, Pap]) Ferenc,
Pap]) Simon, Pávai Vájná Ferenc, Péja Gyz, Praszmén Ilona, líozlozsnik Pál, Schréter Zoltán, Scberf Emil, Sík Károly, Sümejíby ,íózsef. Szabii Tibor, Szentes Ferenc, Szeiiesházy Kálmán, Szinion Andor,
Sztrókay Kálmán, Takáts Tibor, Török László, Trcfíele Kálmán, Vajk
^Íoííjelentek

:

Kául, Vankovszky Gyula, Vifrh Gyula, Vitális István, Wein Györfíy,
Zsivny Viktor társulati tajrok és számos vendéfr.

Papp Károly

elnök a következ beszéddel nyitja mcfí az ülést;

„I{?en tisztelt Szakülés!

Mieltt szakülésünk tárgysorozatára térnénk át, méltóztassék inef?engedni, bosy röviden meg;emlékezzek arról a veszteseirrl, amely a maÉíyar néppel

rokon finn-nemzetet az orosz szovjet köztársaságfíal

ví-

vott harcok során érte.

Az

ali{>:

4

millió

hadsercfíét több

mint

kis nemzet a 183 milliós orosz birodalom
bónapijr feltartóztatta, azonban a múlt bó

fnyi
3

közepén kénytelen volt békét kötni.

—

—

az 1809.-ik év
Soinni
Tudvalev, bogy az ezer iá Orítzágn
óta OroszorszáfTíral egyesített nag:y fejedelemség: volt, s a nagy-fejevilágrdelem címet több mint száz éven át az Orosz Czárok viselték.

A

háború
388.000

után
km--t

1918-ban
tett

ki.

A

állammá alakult, amelynek területe
múlt hónapban kötött békekötéssel elveszítette

önálló

területének 10 "í-át, g:azdaság:i és bányászati veszteség:e is 10 % körül
van. Lakosai közül a múlt háborúban 60.000 lélek veszett el; egyébként
az Orosz szovjetnek átadott területérl minden finn lakos eltávozott.

A

Szovjetúniónak átadott területrl 480.000 ember tért vissza a mai
Finnországba.
Ha visszagondolunk régi hazánk veszteségeire,
amikor 20 évvel ezeltt országunknak csaknem 70 %át veszítettük,
ehhez képest
a finnek vesztesége aránylag csekélynek mondható, mindazáltal mély
szomori’isággal vesszük
tudomásul a velünk rokon nemzet fiainak

—
—

szenvedéseit.

A

finnek nemzeti geológiai intézete Helsinkiben, már az 1885 év
s a következ 1886-ik évben a geológiai társulat is megersítik.
Az eladó szerint a Dunántúlra a helveciai idben érkezik
óta fennáll,

—
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agrogeológiai osztály azonban csak az 1926-ik évben létea három intézmény szakszer munkásságával és kiadványaival az egész müveit világ elismerését kivívta. Geológiai kiadványaik 22 kötetben a múlt évben már a 126-ik füzetnél tartottak. Sárga
szín füzeteiket mindig örömmel vártuk.
Bemutatom itt Finnországnak 2 geológiai térképét. A régebbi
még a Finn-nagyhercegség térképe 1910-bl, a nagyhír Sederholm
geológus alkotása, amely 1 2,000.000 mértékben Finnország prequaternér viszonyait tünteti fel, tehát a tk. geológiai térkép.
A másik térkép már az önnálló finn állam idejébl 1929-bl származik, s ez a világháború után a petsamói tengerparttal megnagyobtehát
aqrogeológiai
ábrázolja,
bodott ország quaternér viszonyait
alakult, az

Mind

sült.

:

térkép,

San

r

a

mo

müve.

Egy harmadik
csonkított

térkép az 1940. március 13-i békekötés folytán megország területét ábrázolja, amely körülbelül 350.000 km^-t

tesz ki.

Az elmúlt hónap végén Laitakari

profsszor, a finn geológiai
igazgatója körirattal fordult a nagyvilág geológiai intézményeihez, amelyben a finn geológiai intézet veszteségeit feltárja.
Felkérem Zsivny Viktor magyar nemzeti miizeumi igazgató urat, mint a finn viszonyok kitn ismerjét, hogy Laitakari
igazgató úr körleveleit ismertetni szíveskedjék.“
intézet

Zsivny Viktor

felolvassa LaitaGeológiai Intézet igazgatója
1940. március havában kelt köriratát, amely német nyelven a világ
geológusaihoz szól. A finnlandi Helsinki (Bulevardi 29. sz.) Geologinen
T oimikunta Suomi nevét visel földtani intézet palotáját a szovjet-orosz
repülök szétrombolták, s ennek felépítésére az intézet igazgatója gyjtést indít a földkerekség geológusai között.

kari Aarne egyetemi

A

választmányi tas erre

tanár,

a Finn

Magyarhoni Földtani Társulat

felépítésére azonnal adakoztak.*

A

tagjai a finn geológiai intézet
szakülés ezután áttér a tárgysoro-

zatra.
1.

Elnök

felkéri Dr.

Szalai Tibor

egyetemi magántanár geo-

lógust eladásának megtartására.

Szalai Tibor „A Dunántúli miocén" cím eladásában a
következket mondotta:
A Dunántúlon a miocén négy megkülönböztethet területet árasztott el. Ezek: Az ÉK-i vagy várpalotai, a DK-i vagy mecseki, a DNy-i
vagy budafapusztai és a Ny-i vagy a Keleti Alpesekhez simuló terület.
E területek faunája egymástól különbözik, az üledékek kiékelödése pedig megfigyelhet, így tehát megállapítható, hogy e területek a miocénben el voltak egymástól különítve. E felfogást az alaphegységbe lejutó, a miocént azonban nem harántoló fiirások is meg-

—

*

A

106

pengnyi adományt Zsivny Viktor múzeumi

igaz-

gató úr a finn követséghez juttatta. Az idközben Rómába áthelyezett
O n n i T a 1 a s finn követ Budapesten 1940. június 12-én kelt 2.125 sz.
magyar nyelv levélben köszönte meg a 106 pengnyi adományt.
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összhangban

traiiszfíresszió

más

áll

tc'rülett'k

hasonló viszonyaival. Nevezotosen ekkor jut a mediterrán t'anna terület kapesolatha a boreális t'anna területtel. Ekkor mélyül ki a kapcsolat a perialpiu depresszión keresztül a bécsi medence és a nyiifíati
mediterrán terület között, llymódon tehát méj; a bnrdifíálienbcn szárazon állott hatalmas területek jutnak a tentrer uralma alá. Megindul
a boreális alakoknak dél felé való vándorlása. Ekkor jelennek mcíí
alakok a dnnántiíli belveeiai emeletben is. Fiíryelcrnrc
a boreális
méltó azonban, bo};y kevés számú képviselvel tnnek fel s e tekintetben is a dnnáutnli miocén sok basonlósáírot mutat az olaszorszáíri
viszonyokkal. M,efrállapítbató, bofíy a dunántúli miocén közelebb áll
az olasz, mint a franciaországi miocénhez, jeléül annak, bofry közelebbi éfrbajlati és sföldrajzi viszonyokról van itt szó. Mejíjegyzi a
szerz, hogy az Olaszorszáfr felé irányuló sföldrajzi kapcsolatok iránya ma még pontosan nem nyomozható.
következkben a szerkezeti viszonyokkal foglalkozva utal
arra, hogy
az
anversienben a
Vörösvári Nagykovácsi- és a Dorogimedence között kiemelked gát,
melyrl Ferenezi István számolt be, többé-kevésbbé a belvéciai
korig fennmaradt és elzárta a várpalotai területei a gáttól ÉK-re
húzódó tengertl. Az ids stájer kéregmozgás szynorogén sülyedóse
megszünteti e gátat, ugyanekkor a Mecsek területén is szynorogén

—

—

süllyedés lép fel és így mind két területre benyomul a belvéciai tenger.
A fiatal stájer kéregmozgásnak is jelents nyoma van a

—

Dunántúlon. Nevezetesen id. Lóczy Lajos tanulmányából tudjuk,
hogy a Dunántúlon a mediterránban magashegység állott. E magashegység jelenlétére id. Lóczy annak denudációs termékébl, a kavicsokból következtet. Az eladó a kavicsok rétegtani helyzetébl arra
következtet, hogy ez a hegység a fiatal stájer kéregmozgás hatására
emelkedett ki.
Végül megállapítja, hogy a szerkezeti változásokkal
áll kapcsolatban a dunántúli biotópok kialakulása épiígy, mint az is,
hogy a miocén csak a belvéciai korban jelenik meg e területen.

—

Szalai Tibor eladásához
leg

megjegyzések hangzottak
oj

Pávai Vájná Ferenc

Az eladó

következ hozzászólások,

a

illet-

el;

dr.

m.

k.

fbányatanácsos:

slénytani és tektonikai megfigyelései
azt bizonyítják, hogy a Dunántúl a belvéciai idben is pásztás szerkezet volt. A középs miocénre vonatkozó, részletes megfigyeléseken
alapuló említett felfogás beleillik az általam már több alkalommal
kifejtett

páti

kuszi

képbe.

Eszerint

tömegnek

nevezett

szerkezeti

közbens

ezek közt

sföldrajzi,

fekv sibb szerkezet

az általam harmadik Alpes-kár-

idktl, mint látjuk a belvéciai

végéig, illetleg a geodéziai

és

medence

tagokból

geosynklinálisokból és

áll.

korig,

E

szerkezet

st tovább

geofizikai vizsgálatok

a

a varisz-

harmadkor

megállapításai

nyomán napjainkig követhet. Az üledékképzdés a szerkezethez igazodik. így tehát, amint arra az eladó is utal, az üledékképzdés a
szerkezeti

alakulások

következménye.

Megállapítható

tehát,

hogy a

;
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tektonikai viszonyok helyes felismerése szabja

ismerésének

meg

a hazai föld meg-

útját.

h^Horusitzky Ferenc

hozzászólása

Felteszi a kérdést, hogy azok a faunisztikus különbségek, melyek alapján az eladó szárazföldi pásztákkal elválasztott különálló
tengeri szedimentációs területeket tételez fel, nem magyarázhatók-e
kielégíten az eltér fáeiesviszonyokkal? A dunántúli fúrások miocén
slirje, és a várpalotai mecseki miocén fáciesei olymértékben eltérek, hogy értheten nem tartalmazliatnak közös faunaelemeket.

—

C;)

Mottl

Már

i

a dr. a következket jegyzi

Éhik

Antracotheriurn

meg:

Valdenset ismertetett.
Ez a terminális bélyeg faj Sieber R. szerint a fels stampiai emeAnfhracotherium
letre jellemz. Az aquitan emeletben Európában
már nincs, helyét Brachyodusok és Paleochoreusok foglalják el. NaSzapár-Jásdról

cf.

gyobb valószínség szól amellett, hogy a szápár-jásdi Anthr.-os rétegek még az alattuk lév rupeliai agyagsorozathoz tartoznak.
f/JSchréter Zoltán hozzászólva az eladáshoz, megjegyzi,
hogy a várpalotai helvét emeletbeli állatvilág tanulmányozásánál ezt
a faunát érdekesen össze lehetne hasonlítani a herendi helvét képzdmények állatvilágával; ez a grundi jelleg állattársulás kissé eltér
amattól. A Magyar nyugati vasút építésénél találták Herenden egyebek mellett miocénünk legszebb csigafaját, a Pereiraea gervaisi V é z-t,
amely pl. Várpalotán eddig ismeretlen.
e) Szalai Tibor zárószavában válaszol Schréter és Horusitzky F. hozzászólásaira. Megemlíti: van sok részletkérdés, amelylyel nem foglalkozik. Ezért nem tér ki pl. a Pereiraea Gervaisi-t is
tartalmazó Herend környéki rétegek tárgyalására sem.
A miocén
tenger határainak megrajzolását az üledékek kiékeldése nyomán eszközli. Ügy látja, hogy a Dunántiílon az üledékek kiékeldését a fúrások adatai nyomán sokszor teljes biztonsággal megállapíthatjuk. így
pl. a Tapolca és Balatonföldvár környéki 10 m vastagségú üledékek
a Várpalota környéki több 100 m vastagságú üledékek mellett arra
utalnak, hogy ezen a területen kiékeldés következett be. A várpalotai terület határa tehát itt vonható meg. Szalai már eladásában
is utal a Földközi tenger-vidéki és a Dnnántúli helvetien hasonló
voltára, amibl a két terület
sföldrajzi kapcsolataira gondol; azt
azonban, hogy a kapcsolatot megteremt tengerágak min irányokat

—

nem

jelöli meg.
második eladást Sík Károly dr. tartotta „Alföldi
szelvény felvételek"' címen, számos vetített kép bemutatásával.

követtek,
2.

A

talaj-

Eladó bevezetésében ismertette a talaj felvétel és talajtérképefontosságát tudományos és gyakorlati szempontból. Bemutatta a
talajszelvények vázlatos feltüntetésének fejldését a Treitz-féle 190'i
Szeged vidékének
és 1903-ban megjelent Palicsi-tó környékének és
agrogeológiai térképein. Majd az 1935-ben megjelent S g m o n d-féle
dinamikai talajtipus térképérl szólott és megemlítette a termelészés

i
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amelyeknek magyarázó füzetében találjuk

a

talajszel vény vázlatokat.

Ezután áttért eladó Alsodabas és Ráckeve 1 20.000 méret térképlapjainak talajtani
ismertetésére és 34 általa készitett,
részben
szines fényképfelvételen mutatta be egyrészt a vidék arculatát, másrészt az elforduló jellegzetes talajszelvényeket. Zárószavaiban baiifrsúlyozta, hogy az egyes vidékek talajtani leirásánál nélkiilözbetetlen
néhány jó fényképfelvétellel kiegésziteni az elmondottakat, mert igy
feltétlenül mélyebb betekintést nyerünk a talajtani és növénytermesztési viszony-okba, mintha csak puszta leirást aduidí.
:

3.

A

harmadik eladó

Krös sy

László megyetemi

tanár-

segéd volt, aki „llernádzsadány

környékének földtani viszonyai*' címen tartotta Társulatunkban els eladását. (Az eladás teljes szövege Közlönyünk jelen füzetének 83—105). oldalain jelent meg
ábrával.) K
r ö s s y L á s z ó eladásához K u b a y
a dr. a következ szavakat fzte:
Örömmel hallotta K ö r ö s s y eladását, melyet a legnehezebb id5)

1

1

Gyl

ben. még a cseh megszállás alatt kezdett vizsgálatairól bemutatott.
Területen a Hátbegységbez nagyon hasonló viszonyokat talált. Az említett Phrygnmdhim maradvány arról tanúskodik, hogy a szarmata
tenger ekkor már csaknem kiédesedett.

Elnök a magas színvonalú

mond S z

a

a

Tibor, Sík

hozzászólásokat

Károly

lezárva,

Körössy

köszönetét

Lá

s z ó eladó uraknak, valamint a hozzászólásokban résztvev összes tagtárs
uraknak, s megköszönve a tagok szíves érdekldését a szakülés tárgyai iránt, az ülést berekeszti.
1

i

3.

a

és

1

Jegyzkönyv.

Magyarhoni Földtani Társulat választmányának

1940.

március hó

6-án tartott ülésérl.

Elnök P a p p Károly.
Jelen voltak: Horusitzky Henrik szakosztályi elnök, Telegdi Kóth Károly másodelnök, Horusitzky Ferenc elsötitkár, Bartkó Lajos másodtitkár, Ascher Kálmán pénztáros; továbbá Böhin Ferenc, Fekete Jen,
Lóczy Lajos, Noszky Jen, Papp Simon, Rozlozsnik Pál, Scbi-éter Zoltán. Sümegby József, Sztrókaj' Kálmán. Vígh Gyula. Vitális István,
Zsivny Viktor választmányi tagok.
Távolmaradásukat kimentették
Emszt Kálmán és Pávai Vájná Ferenc választmányi tagok.
Elnök az ülést megnyitva, a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri
Lóczy Lajos és Rozlozsnik Pál választmányi tag urakat.
:

—

1. Elnök amidn az 1940 február 14-i
közgylés határozata alapján az elnöki tisztséget elfoglalja, iigy a maga, mint elnöktársa és
a titkárok nevében kéri az igen tisztelt Választmánytól a tisztikar
támogatását. A tisztikar
megbízatása csak az 1940-ik polgári évre
szól, minthogy a három éves ciklus a következ évi közgylé.sen jár
le, amikor a tisztikar és a választmány tagjainak választása együtie-

sen történik.

