TÁRSULATI ÜGYEK

1951. tavaszi ülésszakában Társulatunk egy ünnepi
slénytani szakülést és 2 választmányi ülést tartott.

Ünnepi

ülést,

5

földtani és

4

ülés:

hónap alkalmából rendezett
bevezetben Vadász Elemér elnök méltatta a SzovjetMagyar barátság nagy jelentségét a tudományos vonal különös kiemelésével.
Utána a szovjet földtani, slénytani és pedologiai kutatások általános, illetve
magyar vonatkozásait ismertették az eladók egy-egy nagyobb munka példáján.
1951. március 7-én a Szovjet-Magyar barátsági

a Társulat ünnepi ülést.

A

Boros István az 1917. után a Szovjet birodalom gazdasági és társadalmi
újjáépítésével kapcsolatban megindult és ma is folyó hatalmas slénytani kutatómunka egy részérl számolt be. Ez a munka a Szovjetunióval határos területekre
is kiterjedt, elssorban a Mongol Népköztársaság területére.
Itt 1946-ban Jefremov
professzor, a Szovjet Tudományos Akadémia slénytani intézetének tagja vezetett
igen nagy eredményeket hozó expedíciót. Jefremov a Szovjet kormány által legmesszebbmenen támogatott expedícióval a Közép-Góbi terület déli részének hegyát.
Tizenegy olyan fels-kréta lelhelyet tártak fel, amelyek
Dinosaurus és teknsbéka állatvilága gazdagabb, mint a világ bármely pontján
feltárt lelhelyek, beleértve az amerikaiakat is. Gigantikus méret ragadozó Dinoscmmsok mellett hatalmas növényev Trachodonták, krokodilusok, egész teknspáncélok kerültek el, kisebb Dinosaurusok maradványain kívül. Az alsóbb szintekben dinosaurus-tojáshéjakat találtak, köztük eddig teljesen ismeretleneket is.
Az anyag preparálása, feldolgozása még folyamatban van és bár évtizedekig
eltart, elreláthatólag nemcsak a krétakori hüllkre vonatkozó ismereteinket fogja
nagy mértékben bvíteni, hanem Bels-Ázsia földtani viszonyainak tisztázásához

vonulatait kutatta

is

nagy mértékben hozzájárul.
(Az eladás teljes szövegben a Természet

és

Technikában kerül

sajtó alá.)

Jantsky Béla a Kárpátok hegységszerkezetérl számol be a legújabb szovjet
irodalom alapján. Ismerteti a Kárpátokkal foglalkozó szovjet irodalmat, majd
a Kárpátok hegységszerkezeti felosztását : az Északi-Kárpátok, a Keleti-Kárpátok,
a Déli-Kárpátok, az Erdélyi Szigethegység, az Erdélyi-medence és a Magyar Alföld
egységeit.

Az eladás els részében az Északi szerkezeti egység kialakulását ismerteti,
majd részletesebben foglalkozik a Keleti-Kárpátok szerkezeti egységével, annak
kialakulásával és a kialakulásban az Orosz tábla szerepével. Rögzíti a geoszinklinálisok és geoantiklinálisok változásait a permtl a neogénig. Ehhez kapcsolja
az Erdélyi-medence és Magyar Alföld kialakulásának magyarázatát is. Ézután
a Déli-Kárpátok hegységszerkezeti felosztását és egységeinek kialakulását tárgyalja.
Végül az egész Kárpáti vonulat kialakulására vonatkozó adatokat közli, hangsúlyozza azokat, melyek az Alföldi peremhegységek, fleg a Dunántúlra vonatkozó
eddigi ismereteinkkel állnak kapcsolatban.

Ballenegger Róbert a magyar

talajkutatás szovjet kapcsolatairól beszél.
a kapcsolatok közel félévszázados múltra tekintenek vissza. Századunk
elején csak az Állami Földtani Intézetben folyt rendszeres talajkutatás és térképezés. Ez a munka a porosz földtani intézet módszere szerint folyt, de nálunk semmiképpen sem váltotta be a hozzáfzött reményeket. Az Alföld egészen különleges
és a poroszországi viszonyoktól eltér természeti viszonyai között ez az eljárás
kezdettl fogva sikertelenségre volt ítélve. Agrogeologusaink figyelme tehát Orosz-
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ország felé fordult, ahol Dokucsajev a talajtani kutatásokat már a 70-es években
új alapra fektette. Ez az alap a talajképzdés módja. Dokucsajev és tanítványai
erre az alapra új tudományt építettek fel, a pedologiát. Ennek a tudománynak
századunk elején Oroszországban más számos kiváló mvelje volt. Külföldön
azonban az orosz pedologia a nyelvi nehézségek miatt ismeretlen maradt mindaddig, míg a Földtani Intézet két geológusa, Treitz Péter és Timkó Imre 1907ben és 1908-ban végzett tanulmányútjukon az orosz rendszert meg nem ismerték
és annak helyességét belátva, nálunk alkalmazták. E tanulmányutakból született
meg Budapesten a Talajkutató Nemzetközi Szövetségének eszméje, mely 1909-ben
a Földtani Intézet 40. éves fennállásának alkalmával tartott értekezleten megvalósult. A budapesti konferencia ismertette meg a Nyugat talajkutatóival orosz
kartársaik mvét és ezáltal rendkívül termékenyítleg hatottak a talajtannak,
az egész Földre kiterjed tudományos fejldésére. A magyar talajkutatók mindmáig fenntartották kapcsolataikat a dokucsajevi iskolával, figyelemmel kísérték
tanítását és alkalmazták azokat a hazai problémák megfejtésénél. Ma els feladatuknak tekintik, hogy tanulmányozzák és a hazai viszonyokra alkalmazzák
a Dokucsajev lángesz tanításából és megállapításaiból fakadt talajfejldéstani
szemléletet, amelyet a Szovjetunióban Viljamsz nagy átfogó elméletté teljesített
(Az eladás anyaga a szerz közeljövben kiadásra kerül, a magyar talajtan
ki.
történetével foglalkozó munkában részletesen megtalálható.)

Vadász ELemér: Geológusképzésünk a szovjet pedagógia mérlegén cím
eladása fejezi be az ünnepi ülést. A mélyenjáró eladást a Földtani Közlöny
Arra a megállapításra jut, hogy az egyetemi reformmal
e számában közöljük.
kapcsolatban megvalósított geológusképzés általánosságban és részleteiben
szovjet pedagógia irányelveit követi.

is

a

Földtani szakülések.
1951.

január

Tárgysorozat

17.
:

Jantsky

A Velencei-hegység a legújabb kutatások tükrében.
A szabadbattyáni Szárhegy ércgenetikai adatai.

Béla:

Kiss János

:

Jantsky eladásában ismerteti a Velencei-hegységben a fedkzet jellegét
és gránithoz való viszonyát. Beszél a termikus és injekciós kontaktmetamorfózis
kérdésérl. Fleg kvarc- és turmalin-injekciók találhatók ezen a területen.
gránit
differenciációjának termékei az egyes gránitfajták, a porfir és aplit. Megvilágítja

A

Kifejti megfigyeléseit a gránit
e differenciációs termékek egymáshozi viszonyát.
kvarcosodásával, pneumatolitos jelenségeivel, turmalinos, fluoritos és epidotos
kifejldéseivel kapcsolatban. Ismerteti az epitermális ércesedést a gránitban és
a fluorit és barittelérek viszonyát az ércesedéshez. A kvarcosodás és ércesedés
viszonyát, a kaolinosodást, melyet újabb területen is felismert. Rátér a harmadidszaki vulkánosság gránitra és mellékkzetekre gyakorolt hatásaira. Gránitzárványokat említ az endezitbl. Üj andezitlelhelyekrl és fiatal harmadidszaki
abráziós jelenségekrl számol be.
Az eladással kapcsolatban igen élénk és termékeny vita alakult ki. Mauritz
Béla a turmalinosodást a mellékkzet B-tartalmának tulajdonítja, az eladó és saját
elz álláspontjával szemben. Horusitzky Ferenc a gránit elkvarcosodását nem
tartja szingenetikusnak a kvarctelérekkel. A telérek csapása ugyanis kárpáti és
nem varisztikus irányt követ, tehát inkább fiatal magmatizmussal hozható kapcsolatba. Földvári A. érdekes adatokkal egészíti ki az eladást. A pátkai fluorit telér volt az els, amelyet felszíni törmelékek alapján találtak. A fluorit feltárása
során fedezték fel az ércet (galenit, szfalerit). Az újabb kutatások a mélység felé
még komolyabb ércfeldúsulást találtak. Ez már akkor sejthet volt, de a bányászati nehézségek miatt a munka félbemaradt. A Velencei-hegység ércei általában
hintett ércek, de itt megvan a telér, ami bányászatilag igen elnyös. Éppen ezért
ez a feltárás jobb helyzetben van, mint a falubattyáni. Jantsky baritról és fluoritról kimutatott eredményei nagyon jelentsek.
De kifogásolható az eladásban,
hogy az egész nagy anyag minden adatát egy okra akarja visszavezetni. Nem
Földtani Közlöny
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vesz tudomást a régóta tudott harmadkori vulkánosságról. A Meleghegy kvarcitja
egészen más szövet, mint a hegység keleti részén lev kvarcitok. Másrészt a kvarcittelérek, amint azt Vendl A. kimutatta, nem köthetk össze a keleti és nyugati
részek között. A kvarcitosodást három fázisban kell elképzelni. Az alunitosodást
is csak szolfatára-mködés hozhatta létre. Ezen felül a turmalin kapcsolata a kvarccal és érccel nagyon is kérdéses, mert a fluorit érccel kapcsolatban mindig hidrotermális.

Erdélyi J. kiegészíti Földvári hozzászólását azzal, hogy az eladó a hegység
keleti részén található alunitosodásról nem beszélt. Ez ers szulfátos feltörésekkel
kapcsolatos, ami már független a gránittól és csak harmadkori vulkánosság következménye lehet. Szerinte a gránit kaolinosodása is a harmadkori vulkáni tevékenylamprofiros telérek mibenlétét még nem látja tisztáség C0 2 feltörésébl adódik.
barit szerinte epitermás hidrotermális eredet, ezt a csökken hmérsékzottnak.
letet bizonyító három különböz kifejldés baritgeneráció ersíti meg. Fontosnak
találja a plutónizmus korának megállapítását.
a turmalinosodással kapcsolatban kiJantsky válaszol a hozzászólóknak
jelenti, hogy az mindig kvarcosodással kapcsolatos és határozott csapásirányokban

A

A

:

mutatkozik, tehát

nem származhat

a

mellékkzetbl, mert akkor mindenütt meg

kellene lennie.

Horusitzky hozzászólásához annyit fz, hogy tökéletesen egyeztethet kzeteket talált a hegység nyugati és keleti részén, a Meleghegy és Templomhegy között
pedig fokozatos átmenetet észlelt. A harmadkori vulkánosságot nem tagadja,
de itt csak az új adatokat kívánta ismertetni. Az érc sajnos nem teléres, mint azt
Földvári mondta, hanem hintett. Az intruzió korát a grafitpalák alapján jelölte
karbonnak.
Az eladást követ vita során felmerült kérdések kivizsgálására folyó évi
február hó 25-én a kérdéses területrészeket Vadász Elemér, szádeczky-Kardoss
Elemér, Vitális Sándor, Földvári Aladár, Kertai György, Pantó Gábor,
Kiss János és Jantsky Béla a helyszíni bejárással kivizsgálta.

A bizottság megtekintette a Velence— Nadap közötti út K-i oldalán található
kvarcosodott gránit és kontakt-pala kibúvást. A gránit a Meleghegy kvarcosodott
gránitjával azonos, tehát a gránit Székesfehérvártól húzódó kvarcosodása ide is
átterjed.

A

Csúcsoshegy É-i oldalán található kaolinosodott gránit

és aplit

megtekinté-

sébl kitnt, hogy a gránit a Nadaptól K-re húzódó hegykúpokat is körülveszi.
A harmadidszaki vulkanizmussal kapcsolatos gejzirmködés ebben a gránitban
tört fel és rakta le ásványi anyagát, elssorban a kovasavat, amellyel az esetleg

még inkább elkvarcobomlási folyamatot hozott létre.
Az Antónia-hegy K-i oldalán lev turmalinos kvarcinjekciós sávon a kvarcosodott gránit és a turmalinos kvarc injekciós pala érintkezést mutató darabok voltak, úgyhogy a kett egymáshoz való viszonyának meghatározása még további
kutatást igényel. Ez vonatkozik a
kvarcosodott gránit és az alunitosodást elidéz hidrotermális folyamatok viszonyának felderítésére is. A Meleghegy kvarcosodott gránitja és a Templomhegy, továbbá a Csúcsoshegy alunitos kzete között
az átmenet mindkét helyen megvan.
A Pátka közelében lev Krakás-hegy fluoritbányászata közben 28 mélységben talált összefügg galenites ércesedést. Munkaszünet miatt nem lehetett megvizsgálni, a hányón talált darabokból komoly ércesedésre lehet következtetni.
Az ércesedés Földvári Aladár ismertetése alapján a felszín alatt 12 m-re kezddött
és a mélységgel mind intenzívebb lett. Elször csak behintés, majd mind nag}mbb
és nagyobb szemek-fészkek alakjában jelentkezett, míg végre a most nyitott mellékvágatban összefügg galenites érctestet kaptak. A telér földvári A. szerint asszimmetrikus, vagyis egy korábban kialakult és agyaggal kitöltött hasadék mentén
tört fel. Az egyik érces darab üregében szádeczky-kardossE. cinnabarit szemet
talált, ami a képzdmény keletkezésének hfokára utal.
A Pákozdtól Ny-ra a Suhogó dlben ÉK DNy irányban futó fluoritos kvarcteléren megfigyelhet volt a kvarcosodás mechanikai folyamata és a gránitnak
kvarchajszálerekkel átjárt volta. A kvarc mozgékonyságát valószínleg a fluoros
oldatok fokozták.
Innen tovább keletnek a Pákozdtól Ny-ra talált barit telérek elbukkanását
tekintette meg a bizottság. Ez alkalommal a baritban a székesfehérvári és krakáshegyi karbonát-kristály benyomatokkal egyez szabályos kristályüregeket talált
(dolomit után), ami kétségtelen bizonyítéka az eladásban elhangzott azon megmár korábban,
sította és

a gránit intruzió után elkvarcosodott gránitot

abban alunitosodást

és

m

—
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állapításnak,

hogy a pátkai

érces fluoritos kvarc és a sukorói érces fluoritos baritos
követ hidrotermális folyamatok ered-

kvarc azonos eredet, a gránit-intruziót

ménye. Mindkettt a székesfehérvári

szlktl

végig kísérhet kvarcosodás vezeti

be, mindkett a kvarcosodással együtt jelenik meg.
a porfir biotitjának kioldása és eltnése valószínleg a
nak tudható be.

A

karácsonyhegyi kfejtben

kzetet átjáró gzök hatásá-

Mindezeknek a kérdéseknek további vizsgálata a nyár folyamán Jantsky
Béla részletes anyagvizsgálattal egybekötött feladata.
Kiss János eladásában a Szárhegy ércgenetikai adatairól beszél.

A

Szár-

maradványok a paleozoos összlet korkérdéseire adnak
közelebbi felvilágosítást. Az ércesedést illetleg, a vizsgálatok kimutatták annak
fiatal korát. Neogén utómagmás folyamat keretében jöhetett létre. Megvan a tektonikai összefüggés a pátkai ércesedésscl és a polgárdi aplitelfordulással is. Hanghegyrl

kikerült

szerves

súlyozza, hogy a vizsgálatok

még

nincsenek véglegesen lezárva és újabb eredmények

várhatók.

Földvári A. hozzászólásában gratulál az eladónak. Csak kiegészíteni tudja
az eladást. A területet régen ismeri és jobb feltárási körülmények között is látta.
A paleozoos mészkben nincsenek Fusulinák, tehát fels-karbon korú nem lehet.
Talált egy visé-i szintbe tartozó ritka korallt és egy nagy Productus-fajt, melyet
azonban eddig nem tudott meghatározni, irodalom híján. Mindenesetre keleti és
nem nyugati típusnak látszik. Van még néhány más kzet is, melyeket az eladó
feltárások híján nem láthatott.
Zsivny V. megemlíti, hogy másodlagos ásványokat is talált ezen a területen.
Egyed L. ajánlja a galenit korának tömegspektrográffal való kormeghatározásának
megkísérlését. Földvári A. szerint ilyen vizsgálatok történtek negatív eredménnyel.
Az ólom nem aktív. Kolosváry G. néhány, errl a területrl kikerült karbonbeli
korallfajt

említ.

1951. február 21.

Tárgysorozat

:

Tokody László: A

vivianit transzlációja és

redzdése.

Zsivny Viktor:

Ásványtani adalékok.
Lengyel Endre: A Dunazughegységi andezitek zárványai.
Szts Endre: Eocén molluszkumok Gánt környékérl.

Bevezetben Szádeczky-Kardoss Elemér elnök megemlékezik a küszöbönpártkongresszus jelentségérl. Különösen kiemeli, hogy sok mindent várhatunk tle hivatásunk, de legfképpen a béke és a békés építés vonalán.
álló

Tokody

László ismertet egy chiuzbaiai (kisbányai) vivianit kristályt, melyen
eltolódási síkokkal jellemzett transzláción kívül hajlítási alakváltozás
észlelhet igen magas index lap síkjában. Ezt a jelenséget eddig vivianittal

párhuzamos
is

kapcsolatban az irodalom nem említi.
Az eladással kapcsolatban §zádeczky-Kardoss E., Vadász E.

és

Erdélyi

J.

észrevételeket.

tettek

Zsivny Viktor ismerteti a Vysni-Medzevi (Fels-Meczenzéf) kuprit és Luciabányai vivianit elfordulását, a lesence-németfalui markazit kristálytani viszonyait
és a falubattyáni bindheimitszer ásvány vegyi összetételét és elfordulási viszonyát.

Lengyel Endre beszámol a dunazughegységi andezitben talált zárványokra
vonatkozó vizsgálatairól. Az eladás teljes szövege a Földtani Közlöny ezen füzetéélénk vitában részt
ben megtalálható. A sok újat tartalmazó eladáshoz

fzd

vettek
Horusitzky F., Szentpétery Zs., Gedeon T., Szádeczky E., Vadász E.
és megvilágították a zárványok jelentségét az áttört mélyebb kéregrészek földtani megítélése szempontjából.
:
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Szts Endre: újabb nagyobbarányú gyjtésekrl számol be, melyeket Gánt
környékén eszközölt a bauxit eocén fedrétegeiben. Az eredmény mintegy 200
fajból álló molluszka-gastropcrda fauna, fleg kistermet fajok nagy számmal
szerepelnek. Ezek a Párizsi-medence hasonló alakjaival rokonok, míg a nagyobb
termetek az északolaszországi és dalmáciai fajokkal azonosak. A kistermet
alakok közül 92 új fajnak bizonyult.
Vadász E. hozzászólásában hangsúlyozza, hogy klasszikus, európaszerte
ismert lelhelyrl van szó és mégis milyen sok újdonság került ki belle. Az eddigi
felfogással szemben, itt nem fels, hanem az alsó eocén van meg. Vadász E. még
a keletkezésre vonatkozóan tesz fel kérdést. Bizonyosnak mondja, hogy sekélyvízi képzdmény, de mi hordta össze a faunát ? Szörényi E. szerint elegyesvízi
keletkezés, mert a sztenohalin alakok hiányoznak. Szts E. koraitokat is talált
a faunában, tehát határozottan transzgresszív rétegsornak tartja. Horusitzky F.

paleocén vagy annál fiatalabb
hogy Magyarországon nincs paleocén.

visszatér a korkérdésre
kifejti,

:

?

Vadász E. válaszában

1951. március 21.
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Pantó Gábor: Az eruptivumok

földtani helyzete

Diósgyr—

Bükkszentkereszt között.

Balogh Kálmán:

Hámor környékének

földtani viszonyai.

Szalai Tibor: Adatok a Balaton-felvidék földtanához.
Kertai Gy. üdvözli a Kossuth-díjasokat.

Pantó Gábor eladása
megtalálható.

a Földtani Közlöny ezen számában teljes szöveggel
Szentpétery' Zs. megállapítja, hogy sokat foglalkozott a terület
igen sokfélének találta azokat. Szerette volna, ha az eladó külön szól

kzeteivel és
a diabáz és porfirit földtani szerepérl. Elismeréssel adózik PANTÓnak, aki a mészkzárványok szerepét tisztázta és figyelemreméltónak tartja az injekciókra vonatkozó megállapításait. Mauritz B. kifejti, hogy sok kzet makroszkóposán fel sem
ismerhet, különösen a sok porfir és porfiroid fajta nem definiálható pontosan.
Ezek elkülönítésére több elemzésre lesz szükség. A kormeghatározás is pontosabb
lesz a Szinva-völgyben végzend további vizsgálatok alapján. Kertai Gy\ a vizsgálatok nagy jelentségét ismeri el, gyakorlati szempontból az Alföld mélyében is
mutatkozó hasonló kzetfajták azonosításával kapcsolatban.

Balogh Kálmán eladása ugyancsak teljes szövegben megtalálható a Földtani
Közlöny ezen füzetében. Schréter Z. hozzászólásában üdvözli az új eredményeket.
Annakidején szerves maradványok hiányában tette a most középs triásznak
bizonyult rétegösszletet alsó-triászba. A tektonikát az eladó nagyon leegyszersítette. Scherf E. a lillafüredi tufa és dolomit kormeghatározó jelentségére mutat rá.
Pávai-Vajna F. szerint Lillafürednél egy fiatal tektonikai vonalnak is kell lennie.
A pikkelyes tektonikára vonatkozóan érdekes adatnak tartja, hogy a tardi fúrásban mélyebben kapták meg a ladini-mészkövet. Balogh K. kiegészíti az eladást
azzal, hogy dolomit nemcsak a déli szárnyban található és hogy a dolomitokat
és tufákat begyjtötte. A pikkelyek kétségkívül megvannak. Végül megköszöni
Schréter szíves segítségét vizsgálatai során.
Szalai Tibor ismerteti eladását. A terület rétegtani viszonyaival kapcsolatban
megemlíti, hogy fúrási adatok alapján Várpalotán a fillit és permi vörös homokk
új kibukkanását állapította meg. A Várpalotai triászban hét új szintet különböztet
meg. Kvarc- és dolomitkavicsokról számol be, melyek a triász képzdményeken
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magasságban települnek. Foglalkozik a Balaton-felvidék fejldés-

—

m

történetével, a terület szerkezetével.
Horusitzky F. hozzászólásában kifejti, hogy a budai és bakonyi pikkely
összekötése geomechanikailag nem képzelhet el.
Véleménye szerint azonban
az eladáshoz érdemben csak nyomtatásban való megjelenése után lehet hozzászólni. Balogh K. megkérdezi, hogy miért kapcsolható itt ki a kimmériai és larami
mozgások között lev tektonizrpus, amikor a Bükkhegységben kétségtelenül kimutatható ? Összekapcsolható-e a bakonyi kifejldés a Kárpátokéval, amikor Gömörben
és a Bükkhegységben észak-alpi kifejldést találunk ?
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mezozoos voltát bizonyító adat nincsen. A permi
konglomerátumban a gránit és pala kavicsai megtalálhatók.
A Mecsekhegységben a triász kontakt hatás nélkül van a gránit mellett. Erdélyi J.
megkérdezi, mire alapítja az eladó a szóbanforgó andezitvulkánosság neogén voltát

Jantsky B.

homokkben

szerint a gránit

és

és a bazaltvulkánosságot megelz kovasavas oldatok feltörését ? A tektonikai
tárgyalásból pedig a Móri-törésvonalat teljesen kihagyta az eladó. Pávai-Vajna F.
üdvözli az eladót, mert tektonikai nagyvonalúságot lát benne. Bendeffy L.
a geodéziai mérések fiatal tektonikát bizonyító adatait említi. Vadász E. csatlakozik Horusitzky F. véleményéhez, hogy érdemben csak a megjelenés után lehet
az eladáshoz hozzászólni, úgyszintén PÁVAi-VAJNA-éhoz, hogy szükség van nagy-

vonalú összesítésekre.

1951. április 11.

Tárgysorozat

A

Scherf Emil:

:

telkibányai ércbányászat fejlesztése.

Székyné Fux Vilma

—

Herrmann Margit Telkibánya környékének ércgenetikai adatai.
Miháltz István
Folyóvízi és szélfújta
Ungár Tibor
homokok megkülönböztetése fúrásmintákban.
:

—

:

Bevezetben Vadász Elemér elnök röviden megemlékezik

id.

Noszky

Jen

haláláról és önzetlen, kötelességtudó munkásságáról. Felhívja a figyelmet a békeharc
jelentségére, amely most a békeívek aláírásában jut kifejezésre.
Scherf Emil beszámol az si telkibányai ércbányászat felélesztésével kapcsolatban a terület 10.000 méret részletes bányaföldtani térképezésérl és a bányanyitás módozatairól és lehetségeirl. Végül felhívja a figyelmet a kányahegyi
trachyt feltnen nagy
Az itteni K-mennyiség a magyar mez2 0-tartalmára.
gazdaság szükségleteit évezredekre képes lenne biztosítani.

K

Székyné Fux Vilma a külszíni és mikroszkópi vizsgálatok eredményeként
telkibányai kitörések sorrendjének megfelelen a piroxénandezit-riolit-alkálitrachyt differenciációs kzetsort állapítja meg. Az alkálitrachyt a mészalkáli
területen ers mediterrán beütést jelent és az arany-ezüst kvarctelérek is ehhez
a kitöréshez kapcsolódnak. A két eladáshoz együttesen történnek a hozzászólások.
Liffa Aurél a földtani kutatásra vonatkozó történeti adatokkal egészíti ki az eladásokat.
Mauritz B. hozzászólásában feltnnek találja az ortoklász jelenlétét a trachytban, holott alkata szerint szanidinnak kellene lenni. A I< 2 0 feltn mennyiségét
esetleg K-metaszomatózis magyarázhatná. Vadász E. kiemeli az eladások nagy
jelentségét, rámutat a népi demokráciában lehetvé váló nagyszabású kutatási
lehetségekre és kívánatosnak tartja a terület vulkanológiai feldolgozását.
a

Miháltz István eladásában ismerteti az alföldi munkákkal kapcsolatos
nehézségeket, ami legfképpen a homokfajták gyors és exakt megkülönböztetésében
mutatkozott. Ez a megkülönböztetés a pleisztocén és holocén klimaperiodusok
felismerésénél igen fontos. Fényképészeti úton elállított 0.1 milliméteres hálózat
és kézinagyító segítségével történ vizsgálati módszert ismertet, amely lehetvé teszi
a szemcsenagyságok %-os eloszlásának és a koptatottsági foknak azonnali, gyors,
exakt meghatározását.
Vitális S. hozzászólásában kiemeli az alföldi finom képzdményhatárok
megállapításában igen fontos módszer jelentségét. Vadász E. még további, hasonló
módszerek kidolgozását és ismertetését fontosnak tartja.

1951.

május

Tárgysorozat

tott

2.
:

Zivny Viktor
meg.

Zsivny Viktor
a

:

Cerusszitok Rudabányáról.

rudabányai cerusszitokon

új

kristálytani

formákat

állapí-
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Papp F. felhívja a figyelmet arra, hogy a Földtani Társulat nemcsak tudományos, de tagjainak családias együttese is, ezért megemlékezik a kitn tudós és tanító
Mauritz Béla május 3-án lev 70. születésnapjáról. A szakülés résztvevi melegen
üdvözlik a jelenlev Mauritz Bélát ezen alkalomból.

slénytani

Szakülések.

1951.

január 30.

Tárgysorozat

:

Szörényi

Erzsébet

:

Echinida

Moessné Rásky Klára
túlról

:

tanulmányok.
Charophyták a Dunán-

Fosszilis

III.

Kopek Gábor

:

Délszlovákiai miocén korallok.

Szörényi Erzsébet az Echinocorys-nem szerepével foglalkozik. Rámutat
az Echinocorys fontos szerepére a kréta szintezésében. Ismertet néhány új alakot
is, amelyek a sztratigráfiai adatok alapján már nem a krétában, hanem a harmadkorban

éltek.

Horusitzky

F. az Echinida tüskék generikus vagy specifikus meghatározhatóságának kérdéséhez szól hozzá. Vadász E. a magyar szakkifejezések használatát ajánlja és hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a magyar nevezéktant
következetesen vigyük keresztül.
Szörényi válaszában bejelenti, hogy tüskehatározó táblázat összeállításával
.foglalkozik. Tapasztalatai szerint azonban a tüskéket csak nemre lehet meghatározni. Elektronmikroszkópos vizsgálatok talán faji különbségeket is kimutatnának.
Horusitzky gyakorlati szempontból is fontosnak tartja ezt a munkát, mivel
a kszéntelepek fekvjében és fedjében egyaránt gyakoriak a tüskék.

Moessné Rásky Klára bemutatja a dunántúli barnakszén és érckutató
fúrásokból legújabban elkerült Carophytákat. Ezek a maradványok részben a
krétából, részben pedig az oligocénbl származnak. Csak egy-két termés került
el fiatalabb rétegekbl. Egyes fúrásokból nagyobb, másokból kisebb számú termések, illetleg szártöredékek kerültek el.
Vadász E. hozzászólásában hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az ilyen vizsgálatoknál, hogy a kutató pontosan meghatározott rétegsorrendet kapjon. Kretzoi
M. a fejldési sorok tisztázását tartja rendkívül fontosnak. Szörényi E. a sima és
díszített alakok közötti különbségek hmérsékletkülönbségre való visszavezetésének
gondolatát veti fel.

Kopek Gábor

a délszlovákiai

gyjtésekbl származó korallanyagnak mintegy

10 faját mutatja be. Köztük egy új fajt és alfajt ismertet. Röviden vázolja a lelhelyek földtani viszonyait és összehasonlítja a határos hazai lelhelyekkel, illetleg
a délszlovákiai faunát a magyar miocén korallfaunákkal.
Horusitzky F. hozzászólásában a mogyoródi koraitokra hívja fel az eladó
figyelmét.

1951. február 27.

Tárgysorozat

:

Kiss Kocsis Imbéné: Eocén korallok Felsgalláról.
Reményi K. András A hazai semlsmaradványokat kísér
Mollusca faunák rétegtani értéke.
Gaál István: Az Ursus Böckhi kora.
:

Kiss Kocsis Imréné elmondja, hogy a begyjtött anyag koralljai a felseocénbl eddig nem voltak ismeretesek. Az elfordulás korallzátonyokra
enged következtetni. A fauna mediterán jelleg, aranylag sok endemikus alakkal. Kora a középs eocén fels szintjében rögzíthet.
Kolosváry G. hangsúlyozza, hogy új gyjtések mindig sok új adatot eredményeznek, amint azt az eladó munkája is igazolja. Gaál I. örömének ad kifejezést, hogy a korallok tanulmányozása magyar viszonylatban ilyen szép eredmégallai
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nyékhez vezetett. Telegdi Roth K. hangsúlyozza, hogy a gyjtéseknél mindig
nagy figyelemmel kell lenni az életföldtani viszonyokra. A földtörténeti mull
korallzátonyaiban nagy szerepet játszottak az algák is. Kopek G. bejelenti, hogy
a visegrádi miocén korallzátonyban négy különféle szintet sikerült kimutatnia.

Reményi K. András

a Kislángról elkerült

semlsfaunát kísér Molluscákról

Végeredményben arra az eredményre jut, hogy a pliocén semlsöket
kísér Moluscáknak nincsen elhatároló rétegtani jelentségük.
Kretzoi M. hozzászólásában kifejti, hogy a rétegtani beosztás általában a puhatestekre épül fel, de a legfiatalabb földtörténeti múltban az emlsöknek van
nagyobb jelentségük. A két fauna összehangolása nagy nehézségekkel jár.
számolt be.

Gaál István

a

Barót-Köpeci medence semlösmaradványait tárgyalja és
Ursus böckhi törzsfejldési fokozata alapján

kimutatja, hogy ez a fauna éppen az
a szarmatába helyezhet.

Kretzoi M. egyetért az eladóval abban, hogy a Mastodon arvernensis nem
igazol kort és a Mollusca fauna sem korhatározó.,
Parailurus azonban fiatalabbnak
látszik az ajnácskinél és szerinte az Ursus böckhi is a. -pleisztocénnek tekinthet.
Erre utal a nagytermet ló is. Andreánszky G. megjegyzi, hogy a miocén-pliocén

A

nem

határon talált növénymaradványok

elégségesek

a kormeghatározáshoz.

A

Liquidambrium a helvéti emeletbl ismeretes, de megvan a szarmatában is. A
Ficutiliaefolia a pliocén eltt nem szerepelt, nálunk a pannonban ismeretes. Gaál
arra utal, hogy Rózsaszentmárton és a köpeci lignitelfordulás egykorú. Kretzoi
szerint vannak más pleisztocén lignittelepek is, példának egy olaszországi telepet
említ.

1951.

március 27.

Tárgysorozat

:

Strausz László
slénytani adatok Kisbér és Tata környékérl.
Kolosváry Gábor: 1950. évi Balanida- gyjtéseim eredményei.
:

Strausz László több lelhely pannóniai faunáját ismerteti, eltérbe helyezve
kormeghatározó jelentségüket. A dolgozat egész terjedelmében a Földtani
Közlöny következ számában jelenik meg.
Bogsch L. az eddig csak mélyfúrásokból ismert Limnocardium abichi, Szörényi
E. és Csepreghy B.-né a nomenklatúra, Vigh Gy a faunarevizió szükségességének
a

.

kérdéséhez szóltak hozzá.

Kolosváry Gábor Ba/am'da-gyüjtéseirl számol be-. Különösen kiemeli a
Dédes-Dezsvölgyi lelhelyet, ahol nagymennyiség faunából 5 centiméteres,
óriási példányok is kerültek el. Végül kiértékeli a Balanidák rétegtani jelentségét.
Vigh Gy. és Vigh G. gerecsei törpefaunákat említenek, Csepreghy B.-né mátraverebélyi nagyalakú példányokra hívja fel a figyelmet. Szörényi E. a sztenohalin
alakok
hozzá.

sótartalomingadozással

1951. május

Tárgysorozat

kapcsolatos

termetváltozásának

kérdéséhez

szó

8.
:

Kolosváry Gábor

Novák Erzsébet

:

:

A

Paleozoos-korall tanulmányok.
kisegedi oligocén-flóra fenyféléi.

Kolosváry Gábor a Szárhegyi paleozoikumból legújabban elkerült, korhatározó korallfaunát ismerteti. Ez a fauna eldöntötte a szárhegyi mészkelfordulás oly soká vitás a. -karbon korát.

Novák Erzsébet a hatalmas kisegedi oligocén flóra rendszeres feldolgozása
során elvégzett, fenyfélék feldolgozásáról ad számot. Néhány feltnen hosszú
tlevelet és tobozokat ismertet.

216

Andreánszky G. és Kretzoi M. a fenyfélék harmadkor elejétl meginduló
területi differenciációjának, Szörényi E. a flóra esetleges szállítottságának kérdéséhez szólt hozzá. Telegdi Roth K. a rendszeres anyagfeldolgozó munka fontosságára hívta

Választmányi

fel

a figyelmet.

ülések.

1951. március 21.

A

társulat legégetbb problémája a Földtani Közlöny kiadásának ügye. Ennek
kérdéseit és lehetségeit tárgyalja meg a választmányi ülés. Szóba kerül még a
tagdíjak kérdése és a Közlöny elfizetésének módozatai. A Társulat belekapcsolódik
a Népmvelési Minisztérium »ismerd meg hazádat« mozgalmába és felelsül Meisel
Jánost jelöli ki. A Társulati eladások közül az általánosabb érdekldésre számottartó, nagyobb jelentség eladásokat az akadémiai földtani felolvasó üléseken
fogják a jövben bemutatni.

1951.

május

2.

A

választmány megállapítja a közgylés idpontját és háromtagú elkészít
választ
Majzon László, Szörényi Erzsébet és Sztrókay Kálmán
személyében. Szóba kerül a május hó folyamán rendezend vándorgylés elkészí-

bizottságot
tése és

A

:

programmja is.
következkben Kertái György röviden beszámol romániai

tapasztalatairól.

