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tett enyhe kiimnériai boltozatokat elvetik és dislokálják. A hosszanti

törések, mint a litéri és veszprémi dislokációs vonalak áttolódásos jel-

leííüek, ezért alkalmasabb ezeket iöróses áttolóddsoknak tekinteni.

A lejátszódott mozfíási folyamatok délkeletnek irányuló dinári jellefí-

röl tesznek tanúbizonyságot. A kratofíén barántos törések a hosszanti

töréses áttolódásokat dislokálják és a transzverzális horizontális el-

tolódásra, valamint az összesajtolás által fellép kuliszás e^ybetoló-

dásra lebetsépret adnak. A váltós felszakadások és megismétldések

idsebbek, mint a transverzális horizontális elmozdulások, mert az

elbbieket az utóbbiak dislokálják.

A terület befryszerkezete és a Balatonfelvidék, valamint távo-

labbi környékének reprionális preofizikája között jól kimutatható kap-

csolat áll fenn. A Balaton jep:én eszközölt torziós inp:amérések által

kimutatható törések a balatonmenti hepryséprben jól nyomozhatók. A
hegyszerkezetek izostatikus geofizikai viszony,ai és balatonfelvidéki

nivóváltozások között is határozott összefüggés állapítható meg.

A légifelvételek rendkívüli szolgálatot nyújtanak a Balatonfel-

vidék szerkezetének nyomozásában, firre jó példát szolgáltat a vilo-

nyai Sukori-hegy, ahol a transverzális horizontális eltolódások a
növényzet szelektív — kagylósmészre való — települése folytán, a
fényképezhet rétegfejhatárokat és az azokat elválasztó törésvonala-

kat jól kijelölik.

Hozzászólások:

a) Dr. Lóczy Lajos, egyet. ny. r. tanár, a m. kir. Földtani

Intézet igazgatója hozzászólásában rámutatott a felvétel érdemére,

hogy a legkisebb részletekbe men beható szerkezeti kutatások alapján

vonja meg a nagytektonikai összefüggéseket. Kiemelte, hogy e téren

hazánk területérl az els munka, mely szigorú geológiai, hegyszerke-

zeti megvilágításban értelmezi az alkalmazott geofizika mérési ered-

ményeit. Egyúttal leszögezte az eladó prioritását abban is, hogy <y

volt az els, aki Magyarországon földtani, hegyszerkezeti vonatkozás-

ban a légifelvóteleket alkalmazta és azoknak fontos szerepére- a ma-
gyar föld szerkezetének nyomozásában rámutatott.

b) Dr. Páva i-V a j n a Fe r e n c m. kir. fgeológus, fbánya-
tanácsos hozzászólásában megelégedéssel állapította meg, hogy az el-
adó újabb megvilágításban beigazolta azt, amire els ízben határozot-

tan mutatott rá, hogy a balatonfelvidéki hosszanti töréseket áttoló-

dásoknak kell tekinteni.

8. Jegyzkönyv

a Magj’arhoni Földtani Társulat 1940 június 12-én délután 5 óra-

kor a kir. magy. Pázmány Péter tudományegyetem ásványtani inté-

zetének eladótermében tartott szakülésérl.

Elnök: Papp Károly egyetemi ny. r. tanár. Megjelentek:
Balogh Kálmán, Bertalan Károly, Bogseh László, Böhm Ferenc, (Jhol-

noky Jen,” Erdélyi Fazekas János, Fekete' Zoltán, Földvári Aladár,

Gedeon Tihamér, Görgényi András, Hegeds Gyula, Hojnos Rezs,
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Horusitzky Henrik, Jugovics Lajos, Krössy László, Kulhay Gyula,
Lindenberger Márta, Lóczy Lajos, Majer István, Mazalán Pál, Majzon
László, Méhes Kálmán, Noszky Jen, Pappné Balogh Margit, Papp
Simon, Pávai Vájná Ferenc, Péja Gyz, Rozlozsnik Pál, Schmidt
Eligius, Schréter Zoltán, Szalai Tibor, Szebényi Lajos, Szelényi Tibor,

Szentes Ferenc, Sztrókay Kálmán, gróf Teleki Géza, Tregele Kálmán,
Ulrich Jen, Vigh Gyula, Vigh Gusztáv, Wein György és Zsivny
Viktor társulati tagok.

Elnök köszöntvén a szép számmal megjelent tagokat, az ülést

megnyitja és felkéri góf Teleki Géza dr. rendes tagot, bejelen-

tett eladásának megtartására.

1. Gróf Teleki Géza dr. rendes tag „Adatok a duuántúli

'paleozoikum tektonikájához" cím eladásában a következ megfigye-

léseit sorolja fel:

A Dunántúl paleozoikus képzdményei két nagyobb területegy-

ségben tanulmányozhatók: 1) Velencei hegység— Polgárdi rögök—Ba-

latonfelvidék peremi és 2) Fazekasbodai hegység Mecsek perem—Me-
csek DNy-i része. Mindkét egység magját egy-egy gránitrög alkotja,

míg a burok fillitekbl, agyagpalákból, metamorf mészkövekbl stb.

áll, erre pedig a permi diasz homokk telepszik.

A gránitrögök, a C 1 o o s-féle gránittektonikai tényezk bemé-

rése alapján azt mutatták, hogy mindkett postoi’ogenetikus magplu-

ton, melyek egy már gyengén gyrt devon-karbon vonulatban törtek

fel. E variszkuszi, pacifikus kzetü plafonokban a telérek és rossz

elválás! irányok ÉK—DNy-i csapást mutatnak, míg a jó elválás és

a gránit nyúlása erre merleges. Ez annyit jelent, hogy a gránitpluto-

nok ÉK—DNy-i tektonikai nyomóerk hatása alatt merevedtek meg
és csapásuk, mely ÉÉNy—DDK-i, a moráviai zóna és a Rodope között

teremtik meg a kapcsolatot. Csapásuk tehát merleges a középhegysé-

gek csapására, amit még az is alátámaszt, hogy sok helyen a paleo-

zoikus kzetek alkotta rögök és részek is É—D-i vagy ÉÉK—DDNj’-i

csapást mutatnak, melyek csak másodlagosan vannak ersen átgyürve.

Kétségtelen, hogy a gránitok egy orogén övben törtek fel, még-
pedig a variszkuszi övben, valószínleg a sudéta fázis utóhatásaként.

A regionális petrográfiai vizsgálatok fogják ezen elgondolásra a végs
választ megadni.

Hozzászólások:

a) Dr. Lóczy Lajos választmányi tag gróf Teleki Géza
eladásához a következ megjegyzéseket fzi:

Örömmel üdvözlöm Teleki Géza els eladását, különösen

azért, mert mindjárt kezdetben mélyeiiszáiitó tudományos dolgozattal

jelent meg a nyilvánosság eltt. Paleozoikus hegységronijaink szerve-

sen beletartoznak az ókori Európát felépít variszkuszi hegyreud-

szerbe. A még nemrégen hangoztatott ama felfogás, amely a varisz-

kusi hegyszerkezeteink kifürkészését hiábavaló kísérletnek tekinti,

ma már meghaladottnak mondható. Egykori variszkusi hegységeink

paleozoikus képzdményei bár általában résztve.sznek Középhegysé-

geink mezozoikus korú uralkodó inoniklinális csapásában, néhol azon-
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bán kétsóíítflenül inefínyilvánul bennük az si csapás is. A magyar-

földi ópaleozoikus képzdmények sok tekintetben különböznek a Keleti

Alpok hasonlókorú képzdményeitl és inkább a Szudeták variszkusi

képzdményeivel mutatnak rokonságot, A különbség fként abban

nyilvánul meg, hogy míg Középhegységeink ópaleozoikus képzdmé-

nyei a Szudetákéhoz hasonlóan gránitintruziókat tartalmaznak és

metamorfok, addig a Keleti Alpok karbóneltti üledékei gyakran kö-

vületesek, átalakulást nem szenvedtek és gránitintrúziók sem járták

át ket. Maghegységeink plutói képzdményeit Cloos petrografiai

módszerei szerint, regionálisan kell tanulmányoznunk. A gránit line-

áris nyúlásirányainak és hasadékrendszereinek megfigyelése az egy-

kori tektonikai felépítésre vonatkozólag jó felvilágosításokat nyújthat.

Meg vagyok gyzdve, hogyha modern eszközökkel fogunk paleozoikus

képzdményeink tanulmányozásához, világot deríthetünk variszkusi

begységmaradványaink egykori felépítésére.

b) Papp Károly elnök a Magyarhoni Földtani Társulat ne-

vében köszönti gróf Teleki Géza dr. geológus urat, aki a mai

napon körünkben els eladását tartotta. Fiatal tagtársunk a földtan

szeretetét családjának hagyománya gyanánt örökölte. Ugyanis boldo-

gult nagyatyja: gróf Teleki Géza v. b. t. t. (1849—1913) tudvalev-

leg az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek az

1892—1913. évek között 21 éven át Elnöke, s a bányageológiai kutatá-

sok buzgó támogatója volt Édesatyja gróf Teleki Pál m. k.

Miniszterelnök Ür excellenciája pedig 1930—19,36 között mint a „Geo-

lógiai Tanácsadó Bizottsági elnöke számos fontos tanácskozást veze-

tett amelyek különösen a kutató mélyfúrások kijelölése terén adtak

a magyar kincstárnak szakvéleményt. Ilyen példák nyomán fiatal

tagtársunk megyetemi bevezet tanulmánj^ai után a bécsi egyetemen

tanult és tett doktori szigorlatot a geológiából 1936-ban. Bölcsészet-

doktori oklevelét Pázmány egyetemünk 1937-ben honosította. Bölcsészet

doktori értekezése a Déli Bakony Litér vidékének tektonikájával fog-

lalkozik a Köbe r-féle takaró-elmélet alapján.

Alai eladása szervesen kapcsolódik bele a dunántúli hegyszerke-

zettani tanulmányok körébe. Gróf Teleki Géza tagtársunk m-
ködése szép eredményekkel bíztat emez újabb kutatások terén".

2. B a 1 0 g h Kálmán; „A Szilicei fennsík nyugati részének

geológiájai cím eladásában a Szepes—Gömöri Érchegység központi

tömegét kísér déli mezozóos vonulat Pelsc, Lekenye, Pelscardó,

Hossziíszó, Szadvárborsa és Kecs községek határába es, mintegy

35 kmMiyi területrészen eszközölt földtani megfigyeléseirl számolt be.

Az alsó triász seisi és campili képzdményeire alsó anisusi sötétszürke,

bitumenes mészk- és dolomitösszlet települ. Az erre következ világos-

szürke mészk Szádvárborsa közelében középs triász algaflórát tar-

talmaz. (V. ö. Pia, J. A Szilicei fennsík anisusi mésköveinek Dasy-
cladacea-algái, Tisia, IV. k., 1940, 11. o.). Az anisusi emelet fels részét

cukros dolomit és világosszürke mészk képviseli. A ladin emeletbe
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szaruköves és szarukmentes szürke mészkövek, a fels triászba pedig

fehér és — helyenként — vörös, tüzkögumós mészkövek tartoznak.

Szádvárborsától DNy-ra a fels triász fehér mészkbl gazdag bra-

chiopoda faunát gyjtött, melybl több új fajt és változatot írt le.

A terület fiatalabb képzdményei pliocén kavics, vörös és barna

agyag és alluvium.

A szerkezeti viszonyokat a képzdmények összetorlódása jellemzi.

A triász képzdmények két tektonikai egységet alkotnak, melyeket

szabálytalan lefutású, nagyjából Ny—K-i irányú feltolódási vonal

választ el egymástól. E hegyszerkezeti vonalhoz kapcsolódnak az alsó

anisusi sötétszürke mészk- és dolomitösszlethez kötött pelscardói

ólom- és cinkérctelepek is.

A fenti eladás „Adatok Pelscardó környékének földtani ismere-

téhez^' címen megjelent a „Közlemények a Debreceni Tisza István

tudományegyetem ásvány- és földtani intézetébl“ cím folyóirat 19.

számában 1 földtani térképpel és 1 kövület táblával 1—33 oldalou,

Debrecenben, az 1940. évben.

Hozzászólások:

a) Az eladáshoz elsnek Dr. Vígh Gyula szólt hozzá. Üdvö-

zölte eladót els társulati, szép eladása alkalmából. Eladó annak a

területnek déli szegélyén dolgozott, amely a cseh megs 2:állás alól 1938

szén került vissza. Megfigyelései, megállapításai érdekesen egészítik

ki azokat a vizsgálatokat, amelyeket az utóbbi években magyar geoló-

gusok a Csonkaország északi, szomszédos területein végeztek és meg-
ersítik annak pikkelyes, redzött szerkezetét.

Mikor 1915-ben eladó területének északi folytatásába e.s li. i-..

Gombaszögi závozt egy futó kirándulás keretében alkalmam volt meg-
tekinteni, meglepetve láttam a werfeni rétegek itteni kaotikus gyüró-

döttségét, majd ezt követleg a keletre fekv derni Somhegy wetter-

steini mészkbl álló nagy takaróját, amely kristályos palától kezdve

a takaró mészk fáciesétl eltér fácies triász képzdményeken és

júrarétegeken fekszik. Már Schréternek és utána Jaskónak,
majd újabban Bartkónak is sikerült a keletrl csatlakozó területen

kövületek alapján a triász különböz szintjeit kimutatni és eladó
most ezt a képet lényeges adatokkol egészítette ki. Az üledékek a

Keleti és Déli Alpokkal, st Bosznia, Dalmácia és Anatólia végül pe-

dig a faunarokonság alapján a himaláji transzproviiicia képzdmé-
nyeivel mutatnak nagy megegyezést, ami a faunában is szépen kife-

jezésre jut. Kezd létére derekas munkát végzett, a kövületszegény

terület képzdményeit elég sikerrel választotta el egymástól a szk
és teljes áttekintést nem nyújtó területen. Nagy örömmel értesültem

róla, hogy szépen indult munkáját a nyáron folytathatja és kívánom,

hogy sikerrel egészíthesse ki imént ismertetett vizsgálati adatait.

j Gedeon Tihamér r, tag figyelmébe ajánlja eladónalc,

hogy a fennsík karsztos tüneményeire s az ott található bíJM.r//-t.ele-

pek felkutatására is terjessze ki vizsgálatait.
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o) Papp Károly elnök köszönti Balogh Kálmán tagtár-

sunkat, aki épiigy, mint gróf Teleki Géza ugyancsak els eladá-

sát tartotta körünkben. Balogh Kálmán úr a debreceni egyetem

neveltje, Ferenczi István és Vígh G y u l.a tanár urak tanítvá-

nya mindjárt ilyen gazdag triász hegységrl értekezett, ahol a seisi

rétegektl kezdve a fels triász sorozatig terjed vonulatot mutatott

he elttünk. Kívánatos, hogy a felszólaló uraktól hangoztatott karsz-

tos tünemények és banxit termhelyek felkutatásával kiegészítve, ta-

nulmányait a Sziliezei fennsík egész vidékére kiterjessze.

Elnök a nyári .szünet eltt utolsó szakülésünkön, a geológiai

kutatásokhoz sok sikert kívánva, a szakülést berekeszti.

li) Választmányi ülések.

9. Jegyzkönyv
a ^lagyarhoni Földtani Társulat választmányának 1940. május 1 -éii

tartott ülésérl.

Elnök; Papp Károly egyetemi ny. r. tanár. Megjelentek:
Koeh Sándor, Pávai Vajmi Ferenc, Schréter Zoltán, Sztrókay Kál-
mán, Vitális István, Zsivny Viktor választmányi tagok, Horusitzky
Ferenc elstitkár, Bartkó Lajos másodtitkár.

Távolmaradásukat kimentették Lóczy Lajos, Papp Ferenc és

Rozlozsnik Pál választmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent választmányi tagokat, az ülést

megnyitja s a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Koch Sándor és

Zsivny Viktor választmányi tag urakat.

1. Elnök jelenti, hogy az április 3-i választmányi ülés határozata

alapján felkérte Li f f a Aurél volt alelnök úr Öméltóságát, hogy mint

legtöbb szavazatot nyert jelölt az alelnöki tisztséget a csonka év tarta-

mára elvállalni szíveskednék. Eme felkérésre Liffa Aurél nyug.

földtani intézeti igazgató úr április hó 18-án hosszabb levélben vála-

szolt Bevezetjében hálás köszönettel fogadja Választmányunk ama
határozatát, amellyel alelnöki tisztsége jutalmazásául a tiszteleti tag-

sággal való kitüntetésre ajánlotta. Majd arra kéri a Tekintetes Vá-

lasztmányt, hogy a csonka év tartamára a másodelnöki tisztség vise-

lése alól mentse fel. Ennek vállalásával ugyanis úgy tnnék fel,

mintha az alelnöki tisztség viselésével nem tudna betelni. Minthogy
az elmúlt 17 év alatt elnöktársai oldalán, bven kivette részét a

Társulat vezetésébl, úgy érzi, hogy ezzel kötelességét teljesítette.

A választmány Liffa Aurél volt másodelnök lir bokros érde-

meinek elismerése mellett tudomásul veszi, hogy az alelnöki tisztsé-

get a csonka év tartamára nem fogadja el.

2. Elnök jelenti, hogy az alelnöki tisztségnek behívás által való

betöltése nem vezetvén eredményre, nem marad más hátra, minthogy
rendkívüli közgylésen válasszuk meg a másodelnököt. Minthogy az

els gylésen elreláthatólag nem jelenik meg a tagok ^/
3-ada, azé#t

ezt szaküléssel társítjuk, s az utána való rendkívüli közgylés a tagok


