
v'on Sajókaaa (140 lu) mid iiordöstlicli vou Putuok (170—180 la). Lktó
''^erwerfung^ssystem ist durcli die paláozoiscben Striikturlinien vor-
írezeichnet. Die Zeit dér Hauptbeweg-ungen wird dm-cli die auf eiue
miebene Oberfláohe ab^olag^erten Tuffe auf die Wende vöm Tortxi-

uieu bis zum Sai-matien festg’elegt. Die grrosse Verwerfung: bei
Putuok, wo sarmatLseh-pannouiscber Schotter sich mit oiber-

oligrozánem Saudsteiu beriihrt, und die kleineu Verwerfung'eu im
A'utontal sind jüpgei’ als das uutere Sanuatien. Bei Szeudr sind
klemen Störungen auch aus dér Periode naeh dem untereu Pauiuo-
nikum zu beobacliteu.

Elnöki megnyitó
a Magyarhoni Földtani Társulat slénytani szakosztályának

1949 július 7-én tartott alakuló ülésén

T E L E G D I n 0 T H KAROLY

szinte köszönetemet fejezem ki azért a nagy megtiszteltetésért,
hog>' a T. Szakosztály elnökségének feladatát rám ruházni szíves
volt. Ezt a bizalmat én valóban feladatnak tekintem és meggyzdé-
sem, hogy az slénytani szakosztály megalakulása idszer és ihogy
az új szakosztály mködése a hazai slénytani megismerésnek és

ezen keresztül a tudomány elbbrevitelének az utóbbi idkben talán

kissé ellanyhnlt menetét erteljesebb ütemre fogja bírni.

A magyar slénytani vizsgálatnak megvan a maga minden
elismerést megérdeml múltja. A hazai föld iittör kutatói a maguk
korához méltó módon ismertették a rétegtani tájékozódáshoz szük-
séges slénytani anyagot. így pl. Böckli Jánosnaik a Dél-Bakony
triászfaunáira vonatkozó megállapításai — ha az id. Lóczy Lajos
által életrehívott Baliaton-monografiában történt újabb feldolgo-
zásukban tetemesen ki is bvültek — alapjaikban helyeseknek
bizonyultak. Hantken Miksa egry egész életet betölt Camerina-
tanulmányai. Staub Móric snövénytani tanulmányai, Halaváts és

Lrenthey pannoniai fauna-monogi*afiái és az utóbbi harmadidszaki
rákokra vonatkozó tanui'mányai — hogy csak egy-két kiszakított
l>éldát említsek — beszédesen tanúskodnak amellett, hogy ezek az
idk a hazai slénytani anyag megismerése szempontjából termé-
kenyek és a megállapítások jók voltak, hiszen például az unikum-
számba men Brachydiastematherium, vagy Koch Antal Prohyra-
codon-ja mint a legidsebb rhinocerotida, annakidején megállapított
rendszertani helyükön maradhattak a mai napig is. Nopcsa Ferenc
slénytani munkássága a szentpéterfahd dinosauria-smaradványok
felfedezésével induit el és öltött olyan méreteket, melyek t korá-
nak legjobb paleontológusai sorába emelték.

A magyarországi gerinces és fleg emls smaradványok tannl-

mányozásában talán nem is mutatkozik a múlthoz képest' töré.s,

az anyag kisebb terjedelmének megfelel, szerényebb keretek között
— kibvülve a barlangi és semberkutatás mindjobban kiteljesed
menetével — erteljes ütemben halad a maga útján.

Kétségtelenül része van ebben a jelenségben a bécsi Abel-féle
iskola hatásának is. A Dollo által megindított ethológiai analízis

módszere és Ábel azon fölépült, fleg gerin^eesekkel foglalkozó sélet-
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tani tanulmányai, az ragyogó eladókészséggel megírt mííveinek
egész sora, melyek újszer meglátásöknak valóságos kiiicsesiházát

tartalmazzák, lelkes és termékeny követket talált a mi sélet-
búváraink sorában is. Nem is oilyan régen az a felfogás jutott nálunk
is kifejezésre, hogy az slénytan fejldésének évtizedeken át az volt
a legnagyobb akadálya, hogy azt segédtudományként fleg geoló-
gusok mvelték, megfelel biológiai alapképzettség nélkül, holott
tudományunk elssorban a biológia módszereit alkalmazni lihmtott

sélettudomány.
Mint minden új tudományos irányzat, ligy az Abel-fóle paleo-

biológiai módszer is az kissé egyoldalúan beállított lamarckizmu-
sával, amely úgyszólván minden jelenségben a környezethez való
alkalmazkodást állapít meg, bizonyos fokú túlzásokba téved ugyan,
mégis rendkívül termékenyítleg hatott az slénytani vizsgálatokra.
De egymagában nem foglalja magában a megközelítését azoknak a
nagy feladatoknak, amelyek felé a korszer slénytani vizsgálat
törekedik.

Annak egyik magasabbrend feladata a szánnazáskutatás. Bár-
meunyire nagy terjedelmet öltenek is la biológusok kísérleti öröklés-
tani kutatásainak eredményei, azok az elmélet által feltételezett

evolúoióniak csak egy gondolatnyi pillanatát fogják át, az élk világa
fejldéstörténetének valódi, kézzelfogható bizonyítékai mégis csak
az smaradványok. És bármennyire töredékes és hézagos is azok
állaga s ha még a legjobban földerítettnek látszó leszánnazási
sorainknál sem számíthatunk többre annál, hogy láncszemeink eg>’-

máshoz közelálló származási vonalak nyalábjában az egyes vonalak
között ide-oda cikáznak, mégiscsak az slénytani kutatás hivatott
arra, hogj' újabb megismeréseivel a feltételezett evolúció menetérl,
annak szabályszerségeirl alkotott nagyvonalú képet fokozatosan
tökéletesítse. Ma az a feladat, hogy a genetikai kísérletek eredmé-
nyei az slénytani megismerésekkel lehetleg összehangzásba hozas-
sanak.

Legutóbb Osborn kísérelte meg, hogy a Proboscidea alrend két,

aránylag legjobban tisztázott csoportjának, a Mastodon- és Titano-
tlierium-féléknek származási kapcsolatait ilyen szempontból ellen-

rzés alá vegye. Ö ai-ra a megállapításra jut, hogy enníek a két
állatcsoportnak az evolúciójában két hatótényez-csoport ismerhet
fel. Az eg'yik tényezcsoport bels, felsrend, a csiraplazmában
rejl lehet és lassan, egyirányban, orthogenetikusan irányítja a
törzsfejldés menetét. A másik tényezcsoportról föltehet, hogy u
küls környezet hatására, a somatoplazmában alakul ki és az elb-
bieknél sokkal gjmrsabban jut érvényre, nem mindig véglegesen
maradandó hatású, de erteljesen befolyásolja a transzformizmus
mechanizmusát.

Az slénytani kutatás közvetlen ffeladata azonban mégis csak
az smaradványok korjelz jelentségének az elmélyítése marad.
A föld történetének idbeli taglalásában a földfelület nagy vonásait
formáló, ú. m diasztrofikus tényezk, az egész földfelületet nagyjá-
1>ól egyidejleg átvonalozó orogenetikus jelenségek és azokkal össze-

függésben regressziók, lepusztulás és transzgressziók, valamint klima-
eltolódások megszabnak ugyan bizonyos nagyvonalú elhatárolásokat,
a földtörténeti kormeghatározásban legnagyobb jelentsége mégis
csak azoknak az smaradványtársaságoknak van, melyeknek min-

id'
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deniké rányomta minden egyes nagyobb földtörténeti idegység
üledékeire a maga letöröllietetlen bélyegét.

A már meglév nagyvonalú rétegtani kép legapróbb részletei-
nek tisztázása és a niozaikszer részletek egybeillesztése révén ipar-
kodik magát a nagy vázat minél .lobban tökéletesíteni a biosztrati-
grafiai mnnkamódszer.

Ez a munkamódszer a legkisebb egységbl, a rétegbl indul ki,
annak^ elhatárolásában az üledékképzdés mód.iában beállott meg-
változást álla.pít meg. A rétegbe zárt smaradványtársaségot sélet-
rani vizsgálatnak veti alá és belle kikülöníti azokat az elemeket,
amelyek nem életterükben, hanem idegen környezetbl odakerülve
csak beágyazási helyen fekszenek. Variáeióstatisztikák segítségével
elkülöníti egymástól az egyidejleg élt fajokat és azok változatait,
az egymás fölött fekv rétegekben az egymás után elállott
(Waagen-féle) mutációkat. Egymáshoz közelfekv szelvények össze-
hasonlítása Útján nagyobb összefügg teiúileten megpróbál fauna-
vándorlások nyomaira akadni és nagyobb elterjedésben megállapí-
tani a legkisebb rétegtani egységet, az egy faj élettartamának meg-
felel biozónát, másként faj öltt. Nehéz, lassú, nagy és gryors ered-
ményekkel nem kecsegtet munka ez, mégis csak ezen az líton remél-
het a rétegtani és származástani kép tökéletesítése. Két részbl áll

ez a munka: a megfigyelésbl és a megfigyelési eredmények értel-

mezésébl, az utóbbiban már nagy része van az egyéni elbírálásnak.

Hazai irodalmunkban ennek a biosztratigrafiai munkamódszer-
nek éppen csak els kezdeményeivel találkozunk, holott nyilvánvaló,
hogy például sajátos kifejldés harmadidszaki képzdéseink meg-
ismerését ez a munkamódszer nagy lépéssel AÚhetné elbbre.

Mint a bevezetben említettem, meg kell állapítamink, hogy a
hazai slénytani kutatásnak, közelebbrl a gerinctelen faunák fel-

dolgozásának menetében az utóbbi idben általában határozóit
ellanyhulás állapítható meg. Még az egyes fontos lelhelyek tisztán,

faunisztikai feldolgozásában is meglehetsen hátrainaradtunk. Ennek
a jelenségnek egyik okát talán a múlt szakképzésének hiányosságá-
ban is kereshetjük, mert az nem támasztott különösebb kedvet és

készséget a fáradságos és hosszadalmas slénytani munka iránt.

Régen slénytani gyjtéseiket maguk a geo»lógusok dolgozták fel,

ma ezzel csak az a nagyon kisszámú szakemberek csoportja foglal-

kozik, melyet beosztása erre a munkakörre korlátoz. A ma nálunk
divatos hegyszerkezeti szintézisek és li. n. gyakoidati irányú földtani

munka hivatásos geológusaink zömét annyira igénybe veszik, hogy
gyjtött slénytanii anyagaik feldolgozásához azok se jutnak, akik

szívük szerint azt örömmel végeznék. Az országos földtani felvételen

gyjtött slénytani anyagok jórészt feldolgozatlanul a múzeumok
fiókjaiban és ládákba csomagoltau a pincékben hevernek és folyton

szaporodnak. Azok közül, akik gyjtötték, sokan már elköltöztek az

élk sorából és anyagaik a tudományos feldolgozás cé’-jaira csak

részben, biosztratigrafiai vizsgálatokra legtöbbnyire egyáltalában

nem használhatók fel.

Nyilvánvaló, hogy valamely slénytani anyag feldolgozá.sái'a

elssorban az hivatott, aki azt gyjtötte, vagT*^ legalábbis a gyiijtés-

nél jelen volt. Aki pedig valamely slénydani anyag korszer fel-

dolgozásához fog, annak biológiai alapképzettsége mellett a földtani

szemlélet minden ágában teljesen otthonosnak kell lennie.
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E2íeknek az elveknek a megvalósításával iparkodik a helyzeten
változtatni az egyetemi tanulmányi reform. A közel harminc évig
szünieteltetett budapesti egyetemi slénytani tanszék újraszervezyése
volt az els lépés és az újrendszerü geológusképzés menete, ha remél-
hetleg rövidesen nyugodt mederbe tereldik, hiszem, hogy olyan
lij generációt bocsát majd ki az életl>e, amelynek meg’ esz a kell
elképzettsége és lelkesedése is ahhoz, hogy teljes erejével az slény-
tani kutatásban mutatkozó hiányok pótlásához is láthasson. A szük-
séges számií új mmikahelyek megteremtésének lehetségére is meg
van minden reményünk.

Kormányzatunk kétségtelen tanujelét adta annak, hogy a leg-
niesszebbmeneu támogatni kívánja a tudományos kutatást és külö-
nösen egyik els helyen a gyakorlati eredményeket is megalapozó
földtani kutatást. Tudomásunk van arról is, hogy például az állami
földtani intézet tudományos személyzetének létszáma jelents szapo-
rítás eltt áll. Semmi akadálya sem volna tehát annak, hogy felvev
geológusaink, ha smaradványtársaságokban gazdag termhelyek
körzetében dolgoznak, paleontologus segéderkkel karöltve végezzék
el a faunák begyjtését és e paleontológusok kizárólagos feladata az
slénytani anyagok feldolgozása legyen úgy, hogy a két tényez, a
geológus és paleontológus munkája egymást tökéletes egyetértésben
kiegészítse.

Abban a reményben, hogy a hazai slénytani kutatás ilyen fel-

lendülése szakosztályunk mködésében rövidesen mutatkozni fog,
nyitom meg az slénytani szakosztály els szakülését.

A lillafüredi mélyfúrás tsz. magassága

A gyakorlatilag meddnék bizonyult lillafüredi mélyfúrás tudomá-
nyos ezemporrtból gyakran kerül a kutató geológusok érdekldésd
körébe. Emiatt több oldalról is felmerült az a kívánság, hogy a mély-
fúrás esszájánalk pontos tengerszínfelettá magasága hataroztassék meg.
A miskolo—egri felsörend szintezési vonal mérésénél kapcsolatbau S'or

került a kért adat meghatáirozására is. Eszerint a lillafüredi mélyfúrás
l>élésc9öve osszájának tszf. magassága: 326.933 m.

Bendefij László

Társulati ügyek
A lMag> arhoni Földtani Táisnlat életében jelents határk az 1949

június 7-e, amiikor a meginduló

SLÉNYTANI SZAKOSZTÁLY
taidotta els alakuló és szkülését.

A megalakuló gylést, amelj^en 41 tag jelent meg, Vadász Elemér
a Földtani Társulat elnöke vezette.

Javaslatára az alakuló gylés e^üangúlag Telegdi Bóth Károly
egyetemi tanárt választotta elnökévé és Bogscli László egyetemi intézeti
tanárt titkárává.




