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ÉRTEKEZÉSEK
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A Körös-medence föleitörténete^
i?

£

a negyedkorban

Dr. Rónai András

(14 ábrával, 6 táblázattal)
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Az a terület, amelyet a Berettyó, Sebes-Körös és ketts-Körös közrefog és

Gyomától, a nyugati közös torkolattól, keletre Nagyszalontán túl az É—

D

irányú Felfogó csatornáig terjed, pliocén végi és negyedkori történetében egy-
séges tájnak mutatkozik. A medencealjzat itt 2500— 3500 m körüli mélységben
van és valószínleg metamorf kzetekbl áll. A miocénben és pliocénben 2000—
3000 m üledék rakódott itt le a pannoniai tóban; ezek tetejére 400— 500 m
üledéket raktak le a negyedkorban a folyók.

A területnek a felszíne teljesen sík, apró szintkülönbségeket csak a szerte

kalandozó patakok, vízerek elhagyott medrei vagy parti dombjai jelentenek.

Nyugaton 85 m körüli, keleten 90 m körüli tengerszintfeletti magasságon
járunk. Az általános térszínlejtés keletrl nyugatra igen csekély, kilométeren-
ként 8 cm. Ez magyarázza a területet behálózó rengeteg vízfolyást, él medret
és holtágat, valamint a számtalan mesterséges vízlevezet csatornát. A Bihar
hegység, Béli hegység, Királyerd alig 10— 20 km távolságban található csapa-
dékos lejtirl nagy eséssel jönnek a patakok, folyók és itt a síkság szélén

megtorpanva szerte szalajtják vizeiket. A terület nyugati szegletében húzódik
meg a ma már lecsapolt Kis Sárrét. A folyók itt az Endrd-Szeghalom küszöb
eltt egyesülnek és a folyóközben a felszíni víz és talajvíz visszatorlódik.

A felszín alatt ezer m-nél nagyobb mélységig jobbára csak finom üledék,

agyag, kzetliszt, homokliszt települ. Homokot csak vékony rétegekben ritkán
találunk eddig a mélységig. A pannoniai tavi réteg fölött tarka agyagos sorozat

vezet a felszínig. Ebben a sorozatban nehéz megtalálni a plio-pleisztocén határt

és nehézségbe ütközik a pleisztocén tagolása is, tekintettel arra, hogy a fúrások
kevés meghatározó érték paleontológiái adatot tárnak fel.

Az 1964— 65-ben az Alföld É-i szélén lemélyített jászladányi 950 m mély
fúrás gazdag fauna és flóra anyaga teremtette meg elször az Alföldön a lehet-
séget a plio-pleisztocén határ megállapítására olyan medencerészben, ahol
nincs jó kzettani határ, a negyedkori éghajlat-változások kimutatására.
A Körös-medencében az 1976— 1979. években lemélyített dévaványai 1116 m
és vészti 1200 m földtani alapfúrások újabb adatokat szolgáltattak a medence-
rész fejldéstörténetére. A szedimentológiai és paleontológiái vizsgálatokon túl

e két fúrás magmintáin sikerült részletes paleomágneses vizsgálatot végeztetni
s ezzel a süllyedés és üledékfejldés idbeli menetére megbízható képet kapni.
A paleomágneses vizsgálatokat méterenkinti srséggel a halifaxi (Kanada)
Dalhousie Egyetem laboratóriumában végezték. Az Egyetem küldött a nagyon
gondosan elírt mintavételhez teljes felszerelést és kiküldte egy szakértjét is a
pontos mintavétel betanítására.
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A paleomágneses vizsgálatok els eredményei igazolták azt a várakozást,
hogy a két kiválasztott helyen az üledékképzdés az utolsó 3— 4 millió évben
folyamatos volt, nincs jelents réteghiány. Ezt a paleomágneses fordulatok
teljes száma és idarányos jelentkezése bizonyítja. A két fúrás rétegsora kb.
5 millió év üledékképzdését öleli fel.

A pleisztocén hideg fels harmadának alját, a Brunhes-Matuyama paleo-

mágneses fordulatot, Dévavánván 120 m mélységben, Vésztn 145 m mélység-
ben mutatták ki. E szakasz üledékképzdési ideje 690 000 esztend. A süllyedés

sebessége ez id alatt Dévavánván 0,17 mm/év, Vésztn 20 mm/év. Vésztn
5000, Dévavánván 5700 év kellett egy-egy méter vastagságú üledékoszlop
lerakódásához.

A 690 000 esztend és a hozzá tartozó 120— 145 m rétegösszlet a mai értelem-

ben vett negyedkornak az a szakasza, amelyet régebben a teljes pleisztocénnek

és holocénnek vettek. Joggal, mert ennek az idszakasznak éghajlata a leg-

hidegebb volt. Az eltte eltelt 1.7 millió év a hvösebb és fleg csapadékosabb
klíma beköszöntt hozta a meleg és nagyon száraz pliocén után. Ez utóbbi id-
szakaszt ma a legalsó és alsópleisztocénbe tesszük. A régi faunalisták besorolá-

sánál zavarokra vezetett a pleisztocén idejének ilyen meghosszabbítása.
A régi ópleisztocén besorolás ma a középspleisztocént jelenti.

A Matuyama fordított paleomágneses zóna Dévaványán 120— 420 m-ig,

Vésztn 145— 480 m-ig tart. Ez id alatt a süllyedés sebessége Dévaványán
0,17 mm/év, Vésztn 0.19 mm/év. E zóna alsó határa 2,4 millió év jelenünk

eltt, idtartama 1,7 millió év. Ez id alatt 1 m üledékvastagság lerakódásához

Dévaványán 5800 esztend. Vésztn 5200 esztend kellett.

A süllyedés idpontjai és méretei
I. táblázat — Table I.

Fordulat neve
Abszolút id

millió ót

Dévaványa Vészt

Üledékvastagság m

BmnLes-Matuyama 0,7 120 145
Jaramillo 0,9 160 210

Olduray Tége 1,6 280 330
Olduvay eleje 1.8 320 370

Matnyama-Gauss 2,4 420 480

Gauss-Gilbert 3,3 680 750

Gilbert-Epoch 5 5,0 980 1100

A plio-pleisztocén határ

A nemzetközi irodalomban a Matuyama— Gauss paleomágneses fordulatot

veszik leginkább a plio-pleisztocén határnak. E szerint a negyedkor idtartama
2,4 millió év. Ez alatt 420, ill. 480 m üledék képzdött Dévaványán, ill. Vész-

tn. 2,4 millió évvel számolva a teljes quarter id alatt a süllyedés sebessége

Dévaványán 0,17 mm/év, Vésztn 20 mm/év, tehát a süllyedés menete nagyon
egyenletes a mai idtl visszatekintve 2,4 millió évre.

Az üledékképzdésben Dévaványán 650 m-tl felfelé 460 m-ig egy hosszú

agyagos üledékszakaszt találunk, Vésztn ez 700 és 500 m között jelentkezett.

Ilyen zárja le a pliocént több alföldi fúrásunkban. Jászladánynál 680 m mély-

ségben kezddött és 430 m-ig tartott ez az üledékszakasz, amelyet mindhárom
fúrásban a fauna tekintetében a teljes sterilitás jellemez.
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1. ábra. A dévaványai és vésztói mélyfúrások paleomágneses vizsgálatának összehasonlítása

Fig. I. Comparison of palaeomagnetlc resuitsfrom the Dévaványa and Vésztó borelioles
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2. ábra. A plioeént befejez aayagos üledékszakasz. Jelmagyarázat: 1. Agyagfrakció (<0,01 mm 0), 2.

Kzet- és homokliszt (0,01—0,1 mm 0), 3. Homokfrakeió (0,1— 0,5 mm 0)
Fig. 2. The argillaceous sedimentary record of the final Pliocene. L e g e n d: 1. Clay fraction (< 0.01 m 0), 2. Silt

and sand flour fraction (0.01 to 0.1 mm 0), 3. Sand fraction (0.1 to 0.5 mm 0)

A makroszkópos rétegleírásnál ennek a felfinomodó üledékszakasznak a
tetején vonták meg a plio-pleisztocén határt, tehát, Dévaványán 460 m Vész-
tn 500 m körül. Faunaadatokkal e határt csak annyiban lehet valószínsí-
teni. hogy innen felfelé megjelennek a pleisztocén molluszkák ostracodák és na-
gyobb számban a pollenek, míg alattuk a pliocén végi rétegek sterilek.

Az agyagos felspliocént követen felfelé a két Körös-völgyi fúrásban jelen-

ts homokrétegek települnek az agyag- és kzetliszt részek közé, de úgy, hogy a

rétegsor dönten agyagos jellege megmarad.
A vészti fúrás rétegsorában a homokosodás 500 m mélység körül jelentkezik.

A litológiai változás közel esik a paleomágneses mérések alapján megállapított

plio-pleisztocén határhoz.

A pliocén üledékek

Az Alföldön típusosnak mondott, sr váltakozásban homok és agyag-
rétegekbl álló, felspannóniai üledéksort a dévaványai-vészti fúrások nem
érték el. Egy szomszédos kútfúrásban ezt 1200 m alatt találták. A pleisztocén

határ alatti pliocén képzdmények az ún. tarka agyag sorozatba tartoznak.

Ez a sorozat az alföldi fúrások legtöbbjében megtalálható. Szürke rozsdaeres,

sárga, barna, foltos töredez agyag és finom kzetliszt ez, szemcseösszetételét

]*
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3. ábra. Jellegzetes felsópliocén osztályozatlan szemcseösszetétel (Vészt)

Fig. 3. Characteristically l'pper Plioeene ill- sorted grain eomposition (Vészt)
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'4. ábra. Kivételesen osztályozott pliocén homokok (Dévaványa)

Fig. 4. Exceptionally well- sorted Pliocene sands (Dévaványa)

az osztályozatlanság jellemzi. Ez azt jelenti, hogy a finom és durva agyag-

szemcsék, a finom és durva kzetlisztszemcsék, a homoklisztszemcsék és finom
homok úgyszólván mindig jelen vannak a tarka agyagnak nevezett rétegekben,

gyakran eléggé azonos súlyarányban.
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Folyóvízi ciklus

VESZT
Tavi rétegsor
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5. ábra. Folyóvízi és tavi üledékképzdés. Jelmagyarázat: 1. Agyag (0,000—0,01 mm 0), 2. Kzetliszt (0,01—
0,1 mm 0), 3. Homok (0,1— 2,0 mm 0 )

Fig. 5. Fluviatile and lacustrine sedimentation. L e g e n d: 1. Clay (0.000—0.01 mm 0), 2. Silt (0.01—0.1 mm),
3. Sand (0.1—2.0 ram 0)

Ez a kevert szemnagyság teszi ezeket a finomszem rétegeket igen tömötté és

vízzáróvá. A parányi szemek beleilleszkednek a nagyobb szemek közötti héza-

gokba és többszöri áthalmozás után az anyag igen tömötté válik, amit késbb
a ránehezed rétegnyomás tovább fokoz. A pliocén tarka agyagsorozatokat
ezért a vízföldtani irodalom vízkivételre teljesen alkalmatlan üledékszakaszok-

nak tartja. Igazi agyagréteg, ahol az agyagfrakció 50 súlyszázalékot meghalad,
nagyon kevés van. Ugyanilyen kevés a jól osztályozott homokanyag, a homo-
kok is osztályozatlan, vegyes szemcseösszetételek.

A vízadó homokrétegek is elég gyenge teljesítmények, 13— 15— 26 l/p

hozamot adnak egy méter leszívás mellett a kutak.
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6. ábra. Plioeén szedimentációs ciklus

Fig. 6. Piiocene sedimentation cycle
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7. ábra. Osztályozott futóhomok-szer homokok a pliocénben (Dévaványa). Jelmagyarázat: 1. 900,4 m mély-
ségbl finom és aprószem, enyhén rétegzett homok, finom csillámokkal, szürke, 2. 917, 4 m mélységbl finom homok,
enyhén rétegzett, finom csillámos, szürke

, 3. 1090,5 m mélységbl finom és aprószem homok, finom csillámos, szürke
4. 1101,2 m mélységbl aprószem homok, kevés csillám, szürke

Fig. 7 . Well-sorted wind-blown-sand-like sands in the Pliocene (Dévaványa). legend: 1. Fine- and small grained
sands, slightly stratified sands with fine micas in grey colour from 900.4 m depth, 2. Fine grained sands, slightly stratl-
fied, finely micaceous, grey, from 917.4 m depth, 3. Fine- and small grained sands, finely micaceous, grey from 1090.5 m

depth, 4. Small grained sands with somé mica, grey, from 1101.2 m depth

A mélységi vizek hmérséklete Vésztn megfelel az alföldi átlagos viszonyok-
nak. A geotermikus gradiens Vésztn 18 m/°C, Dévaványán 24 m/°C.
A nyomásgradiens mindkét helyen pozitív, a mélység felé haladva a nyugalmi

vízszint mind magasabban helyezkedik el.

Az agyag- és homokrétegeket kétféle kifejldésben találjuk. Éles határral

válthatják egymást, amint azt a felspannoniai rétegsorokban tapasztalhatjuk

s ami jellemz a tavi üledékképzdésre. Vagy fokozatosan egymásba átmen
szemcseösszetétel ciklusokat figyelhetünk meg, fokozatosan durvuló, majd
fokozatosan finomodó rétegsorokat, ezeket a folyóvízi üledékképzdésnél talál-

tuk gyakorinak.

A folyóvízi ciklusok a negyedidszaki rétegsorokra jellemzek, de olykor a
pliocénben is elfordulnak (6. ábra).

A pliocén rétegekre a szemcseszerkezet osztályozatlansága jellemz. Helyen-
kint mégis vannak nagyon osztályozott homokrétegek, olyanok aminket csak

futóhomokoknál találunk (7. ábra). Ugyanígy található több olyan réteg,

amelyben a homokliszt frakció áll az élen, akárcsak a lösz-üledékeknél.

A pliocén rétegekben igen sok mocsári szintet (talajosodott réteget) lehet

találni, különösen srsödnek 500— 600 m között, 1000 m alatt megjelennek a

lignitcsíkok és lignites agyagok.
A dévaványai fúrás pliocén rétegeinek alapszíne 850 m mélységig szürke,

a tarka egyéb színek a szürke színt foltosítják. 850 m-tl lefele erteljes vöröses-

barna, lilásbama az alapszín, de a tarkaság ezen is érvényesül. A vészti fúrás-

ban ez a vöröses barna színezdés hiányzik. Itt 800—900 m alatt csak gyenge

csíkokban, foltokban, erekben jelenik meg a lilás— vöröses szín, az üledékek

alapszíne a szürke, sárgás szürke — ritkásan — barnásszürke marad végig.

Vészt a vizenys medence körülbelüli mélypontján fekszik, Dévaványa már a
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széle felé. Itt többször került szárazra a felszín és oxidációs folyamatok a pliocén

meleg klímában nagyobb szerepet játszottak, mint Vésztn.
A pliocén összlet smaradványokban rendkívül szegény, nagyrészt teljesen

steril. Néhány nem korjelz ostracoda faj található a legfels rétegekben és

elvétve néhány pollen szem. fgv biosztratigrafiai szintezést nem lehet a réteg-

sorokban végezni. Marad a paleomágneses szintezés, amely szerint a két fúrás-

ban 1000 m körüli mélységben 5 millió éves üledékanyag van. Ez a pliocén

fels részét jelentené abban az esetben, ha a pliocén idtartamát 8— 12 millió

évre tesszük, úgy ahogy azt a régebbi kutatások megállapították. Ha azonban
elfogadjuk azt az újabb felfogást, amely szerint a pliocén idtartama mind-
össze 2— 5 millió év, akkor a két fúrás 500 1100 m-es rétegsora a teljes plio-

cént felöleli és az alattuk elhelyezked pannoniai rétegek a miocénbe tartoznak.

A pleisztocén üledékek

A holocén— pleisztocén rétegsor a két alapfúrásban a felszíntl 420, ill.

480 m mélységig tart.

A következképpen tagolódik. Az Olduvai normális paleomágneses fordulat

alatti rész a legalsó pleisztocén, vagy eopleisztocén. Ez megfelel a calabriai

emeletnek. Több szerz itt veszi a plio-pleisztocén határt. Az Olduvai fordulat-

tól a Brunhes Matuyama határig tart az alsópleisztocén. Ez a Cromer inter-

glaciális eltti id. A fels- és középspleisztocén elválasztására nincsen kínál-

kozó paleomágneses határ. Az igazi hideg pleisztocén két utolsó nagy eljegese-

dése, a Riss és Würm névvel jelöltek kb. idszámításunk eltt 200— 250 000
évvel léptek be az éghajlattörténetbe. Ezt az idt vesszük felspleisztocénnek

és ettl az idtl a Brunhes — Matuyama határig, 690,000 évig tart a középs-
pleisztocén. (A Holstein interglaciális, a Mindéi glaciálisok és a Cromer inter-

glaciális egy része).

A holocén süllyedés a Körös-medencében 2— 3 m lehet, de nincs megfogható
támasztéka az elkülönítésnek. Dévaványán is, Vésztn is kb. 1,5 m-tl felfelé

mutatkozik egy finomodó üledékképzdési folyamat, de az utolsó nagyobb
ciklus kezdete mindkét fúrásban 15 m-nél van. Innen viszont egy felfinomodó
majd durvuló szemcseösszetételi hullám mutatkozik, melynek agyagosodási
csúcsa 6— 7 m mélységben van. Ez a 15 m-es üledékszakasz idben 60 70 000
évet jelent, tehát a legutolsó jeges (Würm) idt. A holocénnel a vizsgálatok

mai terjedelme szerint külön nem tudunk foglalkozni, azt a pleisztocén rétegek-

kel együtt tárgyaljuk.

A holocén— pleisztocén rétegsor mindkét alapfúrásban végig agyagos jelleg.

Aránylag kevés és általában vékony homokréteg ékeldik az agyag- és kzet -

lisztrétegek közé. Különösen agyagos a rétegsor középs része, Dévaványán a
200— 300 m közötti, Vésztn a 200 360 m közötti rész.

Gyakoribb homokrétegeket Dévaványán a legfels 50 méteren, a 300— 370 m
mélység szakaszban és 410— 500 m között találunk. Vésztn 60— 110 m,
190— 210 m, 370— 380 m és 460— 500 m a homokrétegek gyakoribb elfordulási
helye. A legalsó pleisztocén a leginkább homokos része az üledéksornak, míg
az alsópleisztocén feltnen agyagos.
A quarter rétegek az alföldi medencében a legjobb vízadó rétegek. Az Alföld

vízellátását.dönten ezek szolgálják. A Körös-medence azonban éppen agyagos
rétegsorainál fogva szegény mélységi vízben. A két alapfúrás legjobb negyed-
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devavanya vesztc

<$. ábra. JeleDtsebb homokrétegek a dévavánvai és vészti fúrás fels szakaszában. Jelmagyarázat: 1. i'inom-
és középszem homok, 2. Murvás durva homok, 3. Apró kavicsos durva homok

Fig. 8. Sand layers of considerable thiekness size from the upper interwals of the Dévaványa and Vészt boreholes.
Legend: 1. Fine to medium-grained sands, 2. Coarse-grained sands with granulas, 3. Coarse-grained sands with

small pebbles
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VESZT
20 40 60 80 100 7.

9. ábra. Egy részletes folyóvízi üledékciklus. Jelmagyarázat: 1. < 0,002 mm 0, 2. 0,002—0,01 mm 0 ,

3. 0,01—0,0G mm 0 ,
4. 0,00—0,2 mm 0, 5. 0,2— 0,5 mm 0

Figty. A[detailed fluviatile sedimentary cycle. L e g e n <1: 1. <0.002 mm 0, 2. 0.002— 0.01 mm 0,3. 0.01— 0.00mmS
4. 0.00—0.2 mm 0, 5. 0.2—0.5 mm 0

idszaki vízadó rétegei maximálisan 500— 600 l/p, fajlagosan 20— 23 1/p/m

vizet adnak. Gyakori azonban a 7— 14 1/p/m vízhozam. A nyomásviszonyok
lefele 500 600 m mélységig erteljesen növekednek. 300— 350 m mélységbl
felszök és 25— 30 °C hmérséklet víz várható.

Az agyagosodás és homokosodás szedimentációs ciklusokat mutat. E ciklusok

homokrétegekkel kezddnek, feljebb a szedimentáció elrehaladásával
az agyag és kzetliszt frakció mindjobban növekedik és az agyagfrakció 50—
80 százalékaránnyal uralkodóvá lesz. Ezt követleg az agyagosodás csökken,

a finomszem agyagok mind durvább szemekké lesznek, a homoktartalom n
és a ciklus homokrétegekkel végzdik.
Természetesen a folyók lüktet vízjárása és hordalékszállítása következtében

a szemcseösszetétel állandóan változik, de a változások egy trendvonal mentén
a finomodás vagy durvulás felé haladnak.
A pleisztocén agyagok az elfinomodás csúcsain igen finom agyagok, egyéb-

ként kevertek finom és durva kzetliszttel és homokliszttel, de a szemcse-
szerkezet nem mutat olyan osztálvozatlanságot. amilyent a pliocénben soroza-

tosan láttunk.
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DÉVAVÁNYA VÉSZT

Agyagfrakció (0,005 mmjl )

Finomkózetliszt (0.005-0,01 mm fi)

Homokliszt (0,01-0,1 mm fi )

Homokfrakció (0,1 mm fi)

10. ábra. Jelents homokliszt-féleségeket tartalmazó rétegek

Fig. 10. Layers with a considerable percentage of sand flour fraction sediments

A homoklisztarány egyes szakaszokban feltnen nagy. Ennek egyik oka a
pleisztocén folyamán nyilvánvalóan jelentkez porhullás lehet. Vannak azon-

ban jelents homoklisztes szakaszok 150— 250— 300 m körüli mélységekben is,

tehát nem a hideg pleisztocénben, amikor a löszhullás zöme volt, hanem az

alsó és legalsó pleisztocénben (10. ábra). Igaz az is, hogy a pliocén rétegsorban

is találunk túlnyomóan homoklisztes szakaszokat.

A homokok mindkét fúrásban dönten finom és apró szemek (0,1— 0,2

mm 0). A dévaványai teljes pleisztocén rétegsorban mindössze 10 olyan ho-

mokréteg van. amelyben durva szemek és murva is elfordul, két rétegben
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pedig apró kavics. A vészti fúrás pleisztocén rétegsorában egyetlen murvás
réteg van csak.

A pleisztocén-holocén rétegsorok áttekintése azt mutatja, hogy a terület

lassan süllyedt és az eltelt id legnagyobb részében víz alatt állott. Nagyobb
folyómedrek nem voltak ezen a területen, durva üledék nem került nagyobb
mennyiségben a medence mélyére.

A két rétegsor azt is elárulja, hogy Vésztn van a medence mélye. Ez a terület

állott legtöbbet víz alatt. Dévaványa az északi perem közelében van, azért

kevésbé vastag a negyedkori rétegsor és azért találunk több durva homokot,
st apró kavicsot is benne. Ez a helyzet fleg a pleisztocén elején állt fenn,

a középs- és a felspleisztocénben már Vészt kap több homokot és Dévaványa
áll többször víz alatt.

Ez a helyzet a folyószabályozásokig fennállott. A terület jó része rendszeresen
víz alatt állott, hiszen a Berettyó, Sebes-Körös, Fekete-Körös, Fehér-Körös
együttes árvízi hozama meghaladja az 1800 m :i/s-ot , viszont az egyesülés után
a Hármas-Körös árvízkor mindössze 1200 m3/s-ot tud leszállítani, a többi víz az

ártereken marad.
Az is kiolvasható a fúrási rétegsorokból, hogy Dévaványa nem keletrl,

Vészt és a mai Sebes-Körös vonala fell kapta üledékeit, hanem északról a
Berettyó vízvidéke fell, legalábbis a pleisztocén els felében. Ezt igazolja a

legalsó pleisztocén homokrétegek nehézásvány tartalma is.

Az üledékképzdés idbeli lefolyására kapott iialeomágneses mérések adatai-

ból az derül ki, hogy a süllyedés nagyon egyenletes volt végig a negyedkoron és

a pliocénben is. Az egyes paleomágneses fordulatok közötti idket és az azonos
id alatt képzdött rétegvastagságokat összevetve azt találjuk, hogy az évi

süllyedés mértéke a 0,17 mm-es, ill. 0,2 mm-es átlag körül mozgott s attól

esetenkint csak igen kis mértékben tért el (11. ábra). A homok- és agyagrétegek
váltakozását kicsiny eséskülönbségekkel lehet magyarázni és valószín, hogy az

éghajlatingadozások is szerepet játszottak váltakozásukban. Az üledékek dur-

vulása csapadékosabb klímát, finomodása kisebb vízmennyiségeket és fino-

mabb hordalékot tételez fel a folyókban. Szerepet játszhat az üledékváltozások-

ban a folyók helyváltoztatása is.

Az éghajlatváltozásokra a fauna és flóra fossziliákból lehet következtetni.

Sajnos e két alapfúrás mindkét tekintetben igen szegény volt. Az 1964— 65-ben
lemélyített jászladányi fúrás viszont e tekintetben kivételesen gazdag volt s az

ott meghatározott pollenanyagból az Alföld éghajlatának negyedkori változá-

sait jól rekonstruálni lehetett.

Nehézásványok % aránya a legalsó pleisztocén homokrétegekben

II. táblázat — Table II.

Dévaványa Vészt

Mélység m Magmás Metamorf Egyéb Mélység m Magmás Metamorf Egyéb

352—354 38,0 40,1 21,9 403—404 15 81 4

3o4—356 38,6 39,7 21,7 410—411 21 61 18

365—367 24,5 49,2 26,3 441-442 41 49 10
374-375 17,4 54,7 27,9 445 -446 26 69 5

406-407 22,3 43,6 34,1 458—459 31 46 23
411—412 20,6 51,1 28,3 459-462 31 41 28

415—416 25,6 54,0 20,4 467—468 52 43 5

416—417 41,1 47,8 11,1 469—470 56 35 9

470—471 42 47 u
471—473 35 59 6
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millió év

0,5 1,0 1,5 2,0 2.5 3,0

11. ábra. A süllyedés idbeni menete Dévaványán és Vésztn
Fin. 11. Trend of the subsidence at Dévaványa and Vészt

Jászladányban a negyedkori rétegek vastagsága 432 ni volt, igen közel áll

tehát a dévaványai 420 és Vészti 480 méteres üledékösszletekhez. Az üledék
szakaszok is elég jól párhuzamosíthatók.

A legalsó pleisztocén

A legalsó pleisztocén rétegszakasz Dévaványán 300 420 m Vésztn 360

—

480 m-ig terjed. Idterjedelme kb. 600 000 év. A nyugat-európai sztratigráfi-

ákban aTiglian tartozik ide. A jászladányi fúrásban ennek a szakasznak éghaj-

lata a pollenek alapján meleg— mérsékelt és csapadékosnak bizonyult. Nagy
tömegben elforduló Alnus és Ulmus pollenek jellemezték, mellettük sok meleg-

kedvel fa pollenje fordult el: Cinko, Pinus haploxylon , Nyssa, Carya , Engel-

hardtia és mérsékelten melegjelzk: Tsuga, Taxodiaceae , Fagus , Quercus.

Természetesen hidegtr fajták is nagy számban voltak: Pinus sylvestris,

Betula.

Az erdk faállományának összetétele Jászladányban hét nagyobb szakasz

megkülönböztetését tette lehetvé. Ezek a következk voltak:

285—303 m
303—333 m
333—347 m
347—366 m
366—397 m
397—410 m
410—432 m

meleg-nedves
mérsékelt-száraz
meleg-nedves
meleg-száraz (eleje hvös-száraz)
meleg-nedves
mérsékelt -nedves
meleg-nedves

Dévaványán ebben az üledékszakaszban a Pinus sylvestris pollenjei mellett

Pinus haploxylon , Alnus , Tilia, Quercus, Ulmus, Fagus pollenjeit találták, de

az idnkint lehl klíma bizonyítéka néhány elkerült Betula és Picea st Pinus
cembra pollen. Vésztrl ebbl a rétegösszletbl sok Alnus és Quercus pollen

került el. mellettük Castaneae, Tsuga, Carya jelzik a meleg klímát. A mérsékelt

szakaszokat Fagus, Abies, Tilia, Ulmus, a hvöseket Pinus silvestris, Larix,

Picea, Betula.

Az éghajlat szakaszosságát mutatja a pollenek és spórák száma az egyes

mélység kategóriákban.
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Pollenek és spórák száma a megvizsgált legalsó pleisztocén mintákban

III. táblázat - TabU III.

Mélység m
!

Dévaványa Mélység m Vészt

320- 330 131 380—400 31

330—360 1 400 -420 6

360 380 11 420—430 n
380- 400 21 430—450 195
400 - 420 10 450—470 —

470 -480 32

Dévaványán ebben a mélységben jellemz csigaféléket nem találtak. Vésztn
360 m körül elég nagyszámú pleisztocén folyóvízi csigafaj került el (Dk.

Krolopp E. meghatározása):

Corbieula fluminalis (Mull.)
Unió cf. crassns (Phil.)
Pisidium clessini Neum.
Sphaerium cf. rivicola (Lám.)
Theodoxns cf. prevostianus (C. Per.)
Valvata naticina Mke.
Lithoglyphus naticoides (C. Pfr.)
Viviparus böckhi (HalaV.)
Fagotia acicularis (Fér.)
Fagotia esperi (Fér.)

Mindkét fúrásból sok Ostracodát határoztak meg (Széles M. ). Legnagyobb
számban Candona parallela G. W. Müllerós Cyclocypris huckei Triebel került

el, továbbiak: Ilyocypris gibba Ramdohr, Candona neglecta G. O. Sars,
Candona rostrata Brady— Norm., Cyclocypris laevis O. F. Müller.

Gerinces fauna Dévaványán fordult el. 328 m mélységbl dr. Kretzoi M.
Cyprinüla garatfogat, Arvicolida , Mimomys fogszilánkot és Mimomys pliocaeni-

cus F. Major zápfogat határozott meg. Ez utóbbi leletet rétegtanilag a fels-

villányi legvégére tette. Minthogy a mollusza fauna 356 m mélységben még
pleisztocén korú, elfogadhatjuk a paleomágneses beosztásnak megfelelen a

Mimomys pliocaenicus-t legalsó pleisztocénnek.

Az alsópleisztocén

Az alsópleisztocént a jászladányi fúrásban az éghajlati ciklusok sr válto-

zása jellemezte. A meleg— mérsékelt csapadékos klímaszakaszoktól a mérsékelt

száraz, hvös— nedves, hvös—száraz ciklusok többször váltották egymást.
129 és 285 m között kilenc éghajlati szakasz volt a pollenek alapján kimutat-
ható. Ezek:

129—143 m
143—156 m
156—172 m
1 72— 189 m
189—200 m
200— 222 m
222—240 m
240—262 m
262—285 m

hvös — télen nedves, nyáron száraz
mérsékelt — száraz
mérsékelt — nedves
mérsékelt — száraz
hideg — száraz
mérsékelt — száraz
mérsékelt — nagyon száraz
meleg — nedves
mérsékelt — száraz

A legnagyobb számban elforduló fafajták a Pinus silvestris mellett a Taxo-
diaceae , Larix, Quercus, Picea , Juniperus. Abies, Salix, Alnus , Betula, Acer,

Castaneae, Juglans , Fagus , Corylus, de elfordultak nem kis számban pálma
pollenek, Carya, Engelhardtia , Zelkova, Nyssa melegjelz fák.
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Pollen és spóraszám az alsópleisztocén mintákban

IV. táblázat — Table IV.

Mélység m Dévaványa Mélység m Vésztó

120-140 246 145-180 170
140-150 6 180—200 261
150—170 30 200—210 5
170—210 13 210-280 359
210—250 98 280—300 209
250-280 16 300—320 84
280-300 32 320-350 3
300—320 8 350—360 10

360—370 —
370—380 13

E mélység szakasz Dévaványán 120—300 m, Vésztn 145— 360 m-ig tart.

Idtartamban ez a leghosszabb pleisztocén szakasz, mert 1,1 millió évig tartott.

Az alpi beosztásban a Günz és Donau—Günz jégkorszaktól a Günz—Mindéi
interglaciálisig terjed. Mindkét fúrásban nagyon kevés volt a pollen. Déva-
ványán végig kíséri az üledéksort a Pinus silvestris pollenje. Mellette szám-
szerit a Tilia, Betula. Picea. Alnus, Ulmus, Salix jelenik meg. Vésztn ugyanez
a helyzet. A Pinus silvestris végig jelen van, mellette a Betula. Picea, Quercus,

Alnus, Tilia, Salix, Abies, Ulmus, Castaneae következnek. Igazi melegjelz
elvétve egv-egy fordul el. Az üledékszakasz éghajlatváltozásairól a pollenek és

spórák száma ad valamelyes képet

.

A szakasz szegényes beerdsüléssel indul, közepe csapadékos és meleg,

gazdag vegetációval. Utána szegényedés következik, majd az idszakasz végén
a beerdsülés újra megn. Körülbelül hasonló srsödést és ritkulást mutatnak
a feltárt és meghatározott ostracoda leletek.

Ebben az üledékszakaszban Dévaványán nagyon kevés csigalelet fordult el.
Mindössze 130, 174, 186, 195, 208, 257 m mélységbl került el egy-két töredék,

mind vízi fajok, de további szintezésre nem alkalmasak. Vészt valamivel

gazdagabb volt csigában, de csak egy-két mélység szintben (de. Kkolopp E.

meghatározása).

158—164 m 173—174 m 231—232 m

Pisiaium clessini Neum.
Tbeodoxus cf. prevostianus (C. Pfr.)

+ +

Vdivata naticina JtEE + +
” pulcheUa (Stud) + + +
** cristata (MÜLL) -b
” piscinalis (MOLL) + +

Bythynia leachi (SHEPP.)
” ” operculum

+ + +
+ +

” tentaculata (L.) +
Lilhoglyphus naticoides (C. PFR.) +
Viviparus bckhi (HaLAV.) + +
Fagotia acicularis (Fár.)

Lymnaea stagnalis (L.) +
+

Goiba truncatula (MOLL.) +
Stagnicola palustris (MOLL) + +
Planorbis corneus (L.) + +

**
'planorbis (L.) +

Anisus spirorbis (L.) +
” vorticvlus (TBOSCH) +

Segmentina nitida (MOLL) +
Gyraulus riparius (WEST) +
Succinea elegáns RISSO + +

” oblonga Drap. +
Cochlicopa lubrica (MOLL) +
Pupilla muscorum (L.) +
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12. ábra. Pollen- spóraszám és ostracoda-lelet két fúrásban
Fig. 12. Number of spores and pollen grains and ostracode finds from two boreholes

2 Földtani Közlöny
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Mindhárom lelhely beleillik a pollenszámban is gazdag enyhe klímájú
rétegekbe.

Az alsópleisztocén ostracoda faunája nem tér el lényegesen a legalsó szakasz
együtteseitl. Széles Margit meghatározása szerint a következ fajok fordul-

tak el jelentsebb számban a két fúrás alsópleisztocén rétegeiben (-f- néhány,

+ + sok, + ++ nagyon sok).

Dévaványa Vészt

Ilyocypris gibba Ramdohr + + + +++
” brady SAKS + +

Candona candida O. F. MÜLLER +
Candona compressa KOCH +

” neglecta G. O. Sars + + 4-4-4-
parallela G. W. MÜLLER + + + 4- 4- 4-

” protzi Hartwig -f- +
” rostrata BRADY-NORM. 4“ 4- 4-

Cyclocypris hitekéi Triebel 4- + + +++
** laevis O. F. MÜLLER ++ ++
” mm Jtjrdíe 4- 4-

Lymnocythere inopinata Baird
** sancti-patricii Brady-ROB.

4- 4-

+ +

Egyetlen lényeges gerinces lelet fordult el ebben a mélységszakaszban
Dévaványán 257 m mélységben. Dr. Kretzoi M. egy kis Mimomys-faj alsó

utolsó zápfogát (M3 )
határozta meg és rétegtanilag a legalsó bihari betfia

horizontjába tette. Ez a lelet beleillik az általunk használt beosztás alsó-

pleisztocénjának legaljára.

A középspleisztocén

Jászladánynál ez a rétegszakasz a pleisztocén fels részében szerepelt,

Dévaványán a 40— 120 m, Vésztn a 45 140 m üledékszakaszokat sorozzuk a

középspleisztocénbe. Ez az aljú beosztásban kb. a Mindéi— Riss közötti nagy
interglaciálist (Holstein) és a Mindéi glaciális korokat foglalja magában 200—
250 000-tl 690 000 évig terjeden, tehát közel félmillió évet.

Jászladánvban ezt az idt hat éghajlati szakaszra bontottuk:

35— 48 m
48— 56 m
56— 70 m

70— 91 m
91— 104 m
104—129 m

hideg — száraz
hideg — nedves
hideg — száraz, gyakran változó (hideg — nedves, mérsékelt
száraz)

hvös száraz
hvös — nedves
hideg — száraz

Az erdket ebben a korban már uralja az erdei feny, nincs egyetlen más
fanem, amelyik számottev arányt jelentene mellette. Picea, Larix, Betula

jelzik még a hideg idt s egyszer — egyszer megjelenik a Quercus, Tilia és

Juglans.

Pontosan ugyanez a kép alakul ki a Dévaványán és Vésztn meghatározott

pollenekbl. A Pinus silvestris végig uralkodóan van jelen, mellette Picea,

Betula, Salix, ami elfordul. Vésztn valamivel kedvezbb a kép, a kifejezetten

hidegtr fák mellett megjelenik az Abies, Tilia, Alnus, Quercus néhány pollen-
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Pollen és spóraszám a középspleisztocén rétegekbl
V. táljlázat - TabU V.

Mélység m Dévaványa Mélység m Vészt

50— 60 5 40— 50 113
60— 80 206 50— 60 68
80—110 76 60— 70 149
110—120 289 70— 80 2

80— 90 132
90—110 1

110—130 62
130—140 180
140—150 27

szeme, st 1— 1 Tsuga, Acer, Ulmus, Carya. Ezekbl az egyetlen szemnyi
adatokból még általános képet sem lehet meríteni mást mint a beerdsülés
fokozatait az egyes rétegekben talált pollenek és spórák összes számából.

Mollusca-lelet mindössze három mélységközbl van Dévaványán, egyetlen

gazdagabb a 75 m-es mélységbl. Vésztn hasonló a helyzet, ott 94— 98 m
között van gazdagabb fauna.

Dévaványa Vészt
71—72 m 94—99 m

Unió crassits (Hetz) +
Sphaericum cf. riricola (Lám) -L. +
Pisidium amnicum (MÜL.) +

” clessini Neum. -i- +
Theodoxus prevoslianus (C. PFR.) +
Valvata naticina Mee. -f +

** cristata MÜLL. -J-

” piscinalis (MÜLL) + +
” pulchella (StüD) + +

Lythoglyphus naticoides (C. PFR.) ~r +
Bithynia leachi (SHEPP.) -r +

c
’ operculum (lEACHI SHEPP) -r +

cS
” tentaculata (L.) 4- +

Viviparus acerosus (BOURA) +
Viviparus böckhi (Halai) -h

Fagotia acicularis (FÉR) +
> Stagnicola palustris (MÜLL.) + +

Gelba truncatula (MÜLL.) -r

Planorbis planorbis (L.) + +
** corneus (L.) +

Anisus spirorbis (L.) -L. +
” leucoslumus (MÜLL.) +

Segmentina nitida (MÜLL.) +
Gyraulus riparius (WEST)

” laevis (Áld .)

+
+

” albus (L.( “f*

Carichium minimum MÜLL. +
Succinea oblonga DRAP +

O ” putris (L.) +
” elegáns RISSO -f- +

Chondrula tridens (MÜLL) +
— Vertigo pigmaea (DRAP)

” antivertigo (DRAP)
4"

’O 4- +
O ” cf. genesii (GREDL.) -r
*-• Pupilla muscorum (L.) 4- +

Vallania costata (MÜLL.) -L

” pulchella (MÜLL.) 4-
-ce Clausilia pumila C. PFR. 4-

GG Vitrea cristallina (MÜLL.) 4-

Discus ruderatus (FÉR.)

Perforalella bidentala Gmel. +
+

2*
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DEVAVÁNYA VESZT

m 0 20 40 60 80 1007. m 0 20 40 60 80 100 7.

in
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5nrn
13. ábra. Pleisztocén végi és holocén üledékek szemcseösszetétele. Jelmagyarázat: 1. < 0,002 mm 0, 2.

0,002— 0,005 mm 0, 3. 0,005—0,02mm 0, 4. 0,02—0,06mm 0, 5. 0,06— 0,1mm 0 , 6.0,1—0,2mm 0 7. > 0,2 mm 0
Fig. 13. Latest Pleistocene and Holocene sediments in terms of grain size distribution. L e g e n d: 1. < 0.002 mm 0
2. 0.002—0.005 mm 0 , 3. 0.005 —0.02 mm 0, 4. 0.02—0.06 mm 0, 5. 0.06—0.1 mm 0, 6. 0.1—0.2 mm 0, 7. >

> 0.2 mm 0
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Gerinces fauna Vésztrl került ki ebbl a mélységszakaszból, 57— 59 méter-
tl Arvicolida sp. metszfogzománc és kis Pitymus oszlopfogzománc, 75 m-bl
nagy Microtus-f&j (nivalis v. oeconomus csoport) fogzománc töredék és Sorex
sp. (araneus) alsó zápfog (dr. Kretzoi M. meghatározása).

A felspleisztocén és holocén

Dévaványán 0 -40 m, Vésztn 0— 45 m a felspleisztocén és holocén réteg-

sor. Az üledéksor képzdésének idtartama kb. 200 000—250 000 év. Az alpi

nómenklatúra szerint a Riss és Würm eljegesedés és közöttük az Eem inter-

glaciális tartozik ebbe a szakaszba.

Az üledékek itt is túlnyomóan agyagok és finom kzetlisztek. A dévaványai
fúrásban 3, a vésztiben 2 homokréteg iktatódik az agyagrétegek közé. Az Eem
interglaciális homokjai ezek. Ezt követen a legutolsó glaciális (Würm) lösz-

rétegei is felfedezhetk a rétegsorban, de jelents homoklisztes rétegek vannak
a szakasz elején 20— 25 és 40 m között.

A jászladányi fúrásban maghiány miatt ezt az üledékszakaszt nem lehetett

részletesen tagolni. A hiányos adatokból is kirajzolódott egy kb. 50 000 év
terjedelm hideg— száraz nagyobb szakasz, amely a Riss 1-el párhuzamosítható.
Ezt egy kb. 60 000 év idtartamú kissé nedvesebb hideg szakasz követte, ezt

kétfelé osztotta egy meleg-mérsékelt enyhén csapadékos szakasz, amely az Eem
interglaciálissal párhuzamosítható. Erre egy hosszú hideg-száraz éghajlati

szakasz következett egv-egv rövidebb, de jelents hmérsékleti és csapadék
ingadozással. Ennek idtartama 70— 80 000 esztend és a Würm glaciálisokat

öleli fel. Az utolsó 10— 20 000 esztend a lassú felmelegedés és holocén idszaka.
A dévaványai és vészti fúrások pollenanyaga erre az idre csupán annyi

információt ad, hogy a Pinus silvestris, Picea, Betula és Salix hidegtr fajták

mellett csak elvétve akad más fa, az is olyan, amelynek hidegtr válfajai

vannak (TJlmus, Alnus, Tilia) és egy-egy Quercus.

Az üledékváltozásokból két nagyobb ciklus (0— 15 m és 15— 40 m) elemez-

het ki és ha elfogadjuk azt, hogy a csapadékosabb idszakokban szállítanak a
folyók durvább anyagot, akkor 12 kisebb, 15—25 000 éves, csapadékosabb és

melegebb, illetve száraz és hidegebb idszakot különböztethetünk meg a fels-

pleisztocénben.

A paleontológiái adatok ilyen különbségek tételére nem alkalmasak. A lelet-

szám jóval kevesebb, semhogy azok idsorrendbe állítva kedvezbb vagy
kevésbé kedvez idszakaszokat mutathatnának ki. Legfeljebb azokat a rétege-

ket tekinthetjük kedvez éghajlat alatt képzdötteknek, ahol kiemelkeden
nagy mollusca, ostracoda vagy pollen számot találunk.

Pollen és spóraszám a felsöpleisztocén és holocén rétegekben

VI. táblázat — Table VI.

Mélység m Dévaványa Mélység m Vészt

0—10 23 0 10 42
16—20 107 10-20 13
20—30 64 20—30 5

30—40 49 30—40 —
40—50 19 40—30 113
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mollusca fajok
Dévaványa Vészt

22—26 m
13—15 m 36—37 m

Uniocí. crassus (PHIL) 4- +
Sphaericum rivicola (Lám.) + + +

” cf. solidum (NORM.) +
Pisiaium amnicum (MÜLL.) + 4- 4-

” clessini (NEUM

.

4-

Vdivata piscinalis (MÜLL .) 4- +
” Tiaiicina Mke . -f- + 4_

” pulchella (STUD .) 4- +
M ” cristata (MÜLL. 4-

o Bythinia leachi (Shepp) 4- 4- 4-
** operculum -f +
” tentaculata(L .) operculum 4- 4-

- Lithoglyphus naiicoides (C. Pfr .) -f 4- 4-

^ Limnaea stagnalis (L.) 4-

t> Slagnicola palvstris (MÜLL.) + + +
Radix peregra peregra (MÜLL .) + 4-

Galba cf. glabra (MÜLL.) 4-

Giraulus albus (MÜLL.) -f

Bhysa fontinali.i (L .) 4-

Planovbarius corneus (L .) +
Planorbis planorbis (L .) + -1- +
Anisus cf. leucostomus (MÜLL.) + +

** spirorbis (L .) + + +
Segmentina nitida (MÜLL .) +

rr & Vertigo antiverligo (DRAP.) +
'n .2, Suceinea oblonga (Drap) +
2 a ” cf. elegáns RISSO 4- +
'n *** Vallonia pulchella (MÜLL.) -f +m

Chondrula tridens (MÜLL.) +

A Mollusca elfordulások — gyéren és szakaszosan bár végig kísérik ezt az

üledékszakaszt. Dévavánván 13— 14 m és 36 37 m-ben, Vésztn 22— 26 m-
ben találtak gazdag csigafaunát (Dr. Krolopp E. meghatározása).

Ostracodában az els 30 m gazdag. Legnagyobb számban elforduló fajok a

Candona parallela, Ilyocypris gibba , Candona neglecta, Candona compressa.

Jelentsebb gerinces lelet ebbl a mélységszakaszból nem került el.
A jelenlegi kéregmozgás kérdésére a geodéziai mérések és földrengések adhat-

nak választ. Gárdonyi J. az 1873— 97. évi és 1921— 31. évifelsrend szintezé-

sek eredményeinek összehasonlításából átlagosan 110 mm süllyedést állapított

meg e területen. Átlagolva az eredményeket és a két felvételi idt is évi 2.7 mm
süllyedést kapunk. Ez a múltban talált adatokhoz viszonyítva tízszeres érték,

ami még akkor is nagy, ha a friss üledékek tömörödésébl számított süllyedést

is tekintetbe vesszük. Bendefy L. felülvizsgálva Gárdonyi J. méréseit és

számításait a Körös-medence most tárgyalt területére évi 0,5 1,0 mm süllye-

dést mutatott ki az 1922— 34. és 1951 58. évi felsrend szintezési különbségek

alapján. Ez már közelebb jár a földtani múltban kapott hosszú idej értékek-

hez.

A terület szeizmicitását illeten a Tiszántúl általában földrengésmentes

terület. A Körös-medence területén nem pattant ki nagyobb (2,5 3,4 magni-

túdó osztályon felüli) földrengés 1880, a mszeres észlelések kezdete óta, st
Réthly A. 1952-ben közzétett földrengés gyakorisági térképe szerint sem,

amely az 1455 1918 között feljegyzett földrengések epicentrumait ábrázolja.
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14. ábra. Nyugat-keleti metszet a Körös-medencérl. Jelmagyarázat: 1. Negyedkori rétegek, 2. Levantei-pan-
nóniai határ, 3. Izoterma vonal °C, 4. Azonos nyomásviszonyok vonala, 5. A negatív és pozitív nyomásgradiens határa,

G. A pozitív nyomásgradiens mértéke atmoszférában, 7. Nagy vastagságú ( > 50 m) agyagrétegek

Fig. 14. A west-east section from the Körös hasin. Legend: 1. Quaternary, 2. Levantine/Pannonian boundary, 3.

Isotherm, °C, 4. Isolines of pressure, 5. Boundary of negative and positive pressure gradients, G. Size of the positive
pressure gradient in atm., 7. Clay layers of great thiekness ( > 50 m)

Összefoglalás

A Körös-medence a nagy alföldi siillyedéknek keleti mély öble. A szilárd

medencealjzat itt 3000— 3500 m mélységben van, felette a pliocénbe és miocén-
be tartozó alsó és felspannóniai tavi üledékek töltik ki a medencét 400 500 m
mélységig. Felettük a negyedidszaki folyóvízi rétegek következnek a felszínig.

Négy földtani alapfúrás tárta fel e medencerész negyedidszaki és legfels

pliocén rétegeit, a szarvasi (1000 m), dévaványai (1116 m), vészti (1200 m),

komádi (1200 m) fúrások. E fúrások közül kettnek (Dévaványa, Vészt)
a furadékmintáin igen részletes paleomágneses vizsgálatokat végeztek s ezzel

lehetvé vált az eddig bizonytalan plio-pleisztocén határ megállapítása, vala-

mint a negyedidszaki rétegsor sztratigrafiai tovább bontása.

A plio-pleisztocén határt, vagyis a Matuyama— Gauss paleomágneses fordu-

lat idejét (2,4 millió év) a dévaványai fúrásban 420 m, a vészti fúrásban 480 m
mélységben mutatták ki.

A negyedidszak ugyancsak a paleomágneses mérések alapján, négy részre

különül, a legalsó pleisztocén az Olduvai fordulat kezdetéig tart (1,8 millió év),

a két fúrásban 320, 385 m; az alsópleisztocén a Matuyama— Brunhes nagy
fordulatig (0,7 mill. év) tart, a két fúrásban 120 és 145 m. A középs és fels-

pleisztocén határa jelen idnk eltt kb. 200 250 000 évnél van, a dévaványai
és vészti fúrásban 50 75 m körüli mélységben.
A süllyedések sebessége a fenti adatokból a negyedidszak alatt évi 0,17, ill.

0,20 mm-nek adódott és végig igen egyenletesnek bizonyult.

A két fúrás rétegsora túlnyomóan agyagos. A pliocén agyagokra a nagyon
osztályozatlan szemcseszerkezet jellemz. A folyóvízi üledékképzdést a ciklu-

sosság jellemzi.
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A negyedidszaki éghajlati változásokat a pollenek és spórák gyakoriságából
és az egyes fanemek elterjedésébl lehet rekonstruálni. A két fúrás igen szegény
volt pollen maradványokban. Ezért összehasonlításul az 1965-ben lemélyített

jászladányi fúrás gazdag pollenleleteit használtuk fel az éghajlati változások

rekonstruálására. A jászladányi fúrás ugyancsak 430 m vastagságú negyed-
idszaki rétegsorba mélyült és a szedimentációs ciklusok alapján is össze-

hasonlíthatónak bizonyult.

A mollusca fauna a rétegsor pontosabb tagolására nem volt alkalmas, egyes
gazdagabb szakaszok csak a kedvezbb éghajlatú idszakok identifikálására

voltak alkalmasak.

A 14-ábra összefoglalásul áttekintést ad a négy körös-medencei fúrás réteg-

során. bemutatva a negyedidszaki és legfels pliocén (P1J (levantei) réteg-

összlet vastagságát, a rétegekben jelentkez vizek hmérsékletét és a rétegek-

ben uralkodó nyomásviszonyokat.
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Geological history of the Körös basin during the Quaternary

A. Rónai

The Körös basin is a deep eastem embayment of the large Great Piain depressions.

The basement complex here hes at 3000 to 3500 m depth, overlain up to a depth of 400

—

500 m, by Lower to Upper Pannonian (Plioeene to Miocéné) lacustrine sediments. These
are foÚowed up to the ground surface by Quaternary fluviatile sediments.

The Quaternary and topmost Plioeene lavers of this basin portion have been uncovered

by four geological key drill sections: that of Szarvas (1000 m), that ofDévaványa (1116 m),

that ofVészt (1200 m) and that of Komád (1200 m). Core samples from two of these

boreholes were subject to detailed palaeomagnetic measurements (Dévaványa and Vészt)
and these have enabled us to define a hitherto rather obescure Plioeene (Pleistocene

boundary and to develop a finer stratigraphic scale of the Quaternary sequence.

The Pliocene/Pleistocene boundary- , i. e. the time of the Matuyama-Gauss inversion

(2.4 m. v.), in the Dévaványa borehole was identified at 420 m, in the Vészt one at a

depth of 480 m.
Similarly on the basis of palaeomagnetic results, the Quaternary is split up int four

parts, of which the lowermostJPleistocene lasts up to the begihning of the Olduvai inver-

sion (1.8 m. y.), to 320 and 385 m in the two boreholes respectively; the Lower Pleistocene

lasts up to the large Matuyama-Brunhes tm (0.7 m. y.), i. e. to 120 and 145 m in the

two boreholes respectively" The Middle/Upper Pleistocene boundary is at about 200,000

to 250,000 years before present, i. e. in a depth around 50 to 75 m in the Dévaványa and
Vészt boreholes.

The rate of subsidence was found, as inferred from the above data, to have been 0.17 or

0.20 mm per year under the Quaternary overburden and to have remained persistently

very uniform throughout the time-span studied.
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The sequence uncovered by the two boreholes is predominantly argillaceous. The Plio-

cene clays are characterized by a very illsorted granulometry. Fluviatile sedimentation is

characterized by cyelycity.

The Quatemary climatic changes can be reconstructed from the frequency distribution

of spores and the distribution pattems of the individual tree species. The two boreholes
were very poor in pollen remains. Fór this reason, the rich pollen finds from the Jászladány
borehole pút down in 1965 were used fór the reconstruction of the climatic history. The
Jászladány borehole two was sunk int a Quatemary sequence of 430 m thickness and
was proved to be comparable even in terms of sedimentary cycles.

The molluscan fauna was unsuitable fór any finer stratigraphic classification of the
sequence studied. Only periods with comparatively more favourable climate could be
identified on the basis of the matériái recovered from somé parts of the borehole rather
rich in molluscs.

Figure 14 gives a summarizing account of the lithological logs of the fm1 boreholes
from the Körös basin showing the thickness of the Quatemary and the topmost Pleistoceno
(Pl 3 )

(Levantine) sequence, the temperatures of the waters in the sediments and the pres-

sure conditions prevailing in them.
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Cicel, B., Novak, I., Horváth, I. 1981:
Mineralógia a krystaloehémia ílov. (Agya-
gok ásványtana és kristálykémiája.) Veda,
Vydavatel’styo Slovenskej Akadémie Viod,
Bratislava. Ára: Kés 38,—

.

Úgy látszik, a szomszéd országok sorra
írják meg a maguk agyag-ásványtanát. A
sort Nemecz Ern könyve kezdte 1 973-ban,
majd L. Stoch ,,Agyagásványok” cím
könyve jelent meg 1974-ben Lengyelor-
szágban, és most három pozsonyi szerz
publikálta a csehszlovák összefoglalást a
témáról.
A könyv két részre oszlik, egy általános

és egy rendszeres részre.

Az általános rész az agyagásványok de-
finíciójával (AIPEA 19(50) és annak disz-

kussziójával kezddik, majd a szerkezet
alapvonalait ismerteti. Ezen belül részlete-

sen foglalkozik a tetraéderes és oktaéderes
rétegek illeszkedésének kérdésével, vala-

mint a politípiával. Ez utóbbi fejezet egy
negyedik szerz, S. Dunovic professzor
munkája, aki munkatársaival együtt Po-
zsonyban és Ostravában nemzetközileg is

jelents eredményeket ért el a rétegsziliká-

tok politípiájának elméletében. A szerkezet

a víznek az agyagásványokban való meg-
jelenésének tárgyalásával zárul.

Külön fejezet foglalkozik a rétegsziliká-

tok kristálykémiájával, az alapvet szer-

kezeti egységekre, a tetraéderekre és okta-
éderekre, valamint ezek kölcsönös kapcso-
lódására vonatkozó ismeretekkel. Ez a tár-

gyalási mód viszonylag újszer a hasonló
témájú könyvek között.

Az agyagásványok osztályozását az

AIPEA vonatkozó nevezéktani határozatai
figyelembevételével ismerteti. Külön tár-

gyalja az eddig megoldatlan illit-kérdést.

Az általános rész a genezis rövid ismer-

tetésével fejezdik be. Jó válogatást és át-

tekintést kapunk a stabilitási viszonyokat
kifejez fázisdiagramokról.

A rendszeres rész a következ ásvány-
csoportokat veszi sorra: allofán, kaolinit és

szerpentin, szmektitek, agyagcsillámok (1.

csillámok és agyagcsillámok, 2. glaukonit),
kloritok, vermikulit, szepiolit és paligor-

szkit, kevert réteg agyagásványok. Az
egyes ásványcsoportok tárgyalása a követ-
kez egységes szempontokat követi: szer-

kezet, morfológia, kristálykémia, nevezék-
tan, hevítés hatására történ változások,
szerves komplexek és határozási módsze-
rek.

Az irodalomjegyzék mintegy 600 címet
tartalmaz. Ismerve a témakörben publi-

kált cikkek mennyiségét, itt inkább a mér-
téktartó válogatás dicsérend. (A magyar
eredményeket a Buzágh—Szepesi (1955),
Náray-Szabó— Péter (1964) valamint Ne-
mecz—Varjú (1970) szerzpárosok egy-
egy cikke képviseli.) A megfelel kritikai

válogatás jellemz az anyag egészére is. Az
egész kötet nem különösebben nagy terje-

delm (a szöveg 218 oldal). Egészében kor-

szer, megbízható munkának látszik, nagy
segítséget ad ahhoz, hogy az érdekld
szakember eligazodjon abban a dzsungel-
ben, amit az egyes kérdésekre vonatkozó
nagyszámú publikáció létrehozott. Ezt
segítik el a jól kiválasztott ábrák is. Füg-
gelékként elektronmikroszkópos képeket
mutatnak be (Gerthofferová felvételei),

fleg szlovákiai lelhelyekrl. Az egész
munka elssorban kémiai beállítottságú.

A geológus olvasó sajnálja, hogy a genetikai

részt és az egyes ásványok tárgyalását nem
egészítették ki megfelel földtani szemlé-

lettel, bár el kell ismerni, hogy ez mégegy-
szer ekkora könyvet igényelt volna. A szlo-

vák nyelv nem feltétlenül akadálya a

könyv használhatóságának, mert a nem-
zetközi szakkifejezések, a táblázatok, áb-

rák és az irodalomjegyzék a magyar olvasót

is jól tájékoztathatják. A kötet végén rövid

orosz és angol összefoglalás is van.

Viczián István
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Mezozóos sföldrajzi határ-e a Darnó-voiial?*

Zelenka Tibor—Baksa Csaba— Bállá Zoltán—Földessy János—
Földessyné Járányi Klára

(7 ábrával)

Összefoglalás: A fúrásokkal részletesen megkutatott recski terület a Darnó-
vonal nyugati szárnyán helyezkedik el. Alaphegysége zömmel mélytengeri eredet, való-
színleg triász korú üledékekbl áll, akárcsak a Délnyugat— Bükk a Darnó-vonaltól K-re
és a mellétéi összlet a Darnó-vonaltól Ny-ra. így az Aggteleki Karszt és a Duna-balparti
rögök közötti 90 km-es szakaszon a dunántúli dél-gömöri sekélytengeri triász jelenléte,

továbbá a Darnó-vonal két szárnyának mezozóos rétegsorában feltételezett lényeges
eltérés nem bizonyítható. A Darnó-vonal két szárnyát valószínleg ugyanazon takaró-
rendszer alkotja, amelynek különböz tagjait látjuk a mai térszínben vagy a tercier

összletek fekvjében. Ezt az eltérést tercier elmozdulás következményének, magát az
elmozdulást pedig elssorban eltolódás-jellegnek véljük.

A Darnó-vonalat Telegdí-Roth K. (1937) a „bükki típusú alaphegvség-

képzdmények”-et a Darnó-hegy NvÉNv-i oldalán elvágó törésként definiálta

s a bükkszéki rögboltozat K-i oldaláig követte. Jaskó S. (1946) mutatott rá

arra, hogy a harmadidszaki szerkezetben nem lehet egyetlen törésrl beszélni,

hanem csak olyan törésrendszerrl, amely a Darnó-hegynél ugyan valóban
néhánvszáz m széles, de E-felé legyezszeren szétnyílik: Bükkszéknél már
1— 2 km, Ózdnál pedig 10 km széles. Szerinte a Darnó-vonal mentén mind az

oligocén, mind a miocén rétegsorban jelents változás mutatkozik, ami vagy
többszörös, változó eljel függleges mozgások, vagy „vízszintes kéregmoz-
gás, esetleg pikkelyes reátolódás” következménye, amely utóbbi esetben „egy-

mástól eredetileg távolabb keletkezett rétegsorok kerültek egymás mellé ", s

„ez esetben nemcsak a harmadkori, hanem a paleozóos- mezozóos rétegeknek

is eltérknek kellene lennie a két oldalon”, vagyis „lehetséges, hogy a Darnó-
vonaltól nyugatra a Bükk hegységtl eltér alapkzetre találnánk”.

A Recsk Darnó-vonal Ny-i szárnyán a Recsk 1. sz. fúrás Telegdi-Roth K
(1951) szerint „racliolarit -közbetelepülésekkel váltakozó szericites agyagpala
és kvarcitpala”, legalul „sötétszürke pados mészk” összetétel aljzatot tárt

fel egy ugyanazon képzdményekbl és vörös agyagba ágyazott eocén mészk-
törmelékbl álló tektonikus öv alatt. A Darnó-vonal két szárnyának aljzata

tehát nem mutatott érzékelhet biológiai eltérést; valószínleg ez volt az oka
annak, hogy Telegdi-Roth K. (1952), meg sem említve Jaskó S. (1946) fel-

vetését vízszintes eltolódás lehetségeirl, függleges rátolódás vagy takaró-

szer áttolódás alternatívájával számolt (1. ábra), ugyanazon törés mentén
miocén utáni levetést is feltételezve.

A Darnó-vonal feltolódás-jellegére Bükkszéknél a felszíni nyomvonaltól ke-

letre mélyített 51. sz. fúrás adatai mutattak (Majzon, 1948): ebben miocén

* Elhangzott a MFI Budapesti és Északmagyarországi Területi Szervezetek, valamint az Általános Földtani Szak-
osztály közös rendezésében 1980. május 30-án tartott bükki ankéton.



Bükkszék
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konglomerátum alatt alaphegységi radiolarit-agyagpala váltakozás (6G m),
majd sötétszürke agyagpala-mészk (257 m) után ersen gyrt rupéli agyag -

márga (612 m) következett, alatta ismét radiolaritos agyagpalával (17 m, tal-

pig)*

A Párád III. és a Recsk 1— 2 — 3. sz. fúrás kovapala, agyagpala és sötét-

szürke mészk váltakozását tárta fel az alaphegységben (Rozlozsnik 1936).

A Darnó-vonal K-i ágának É-i folytatásában, az Upponyi-hegység ÉNv-i
peremén a paleozóos képzdményeket tektonikai vonal zárja le, amelytl
Ny-ra rudabányai típusúnak minsített mészk-dolomit következik (Schré-
ter, 1945). Bányászati kutatások nyomán ez a törés olyan DK-i dlés felto-

lódásnak bizonyult, amelynek síkjában 8 14 m vastagságban alsómiocén
vörösagyag van (2. ábra), ez a vörös agyag „ers préseldés nyomát mutatja”,
kavicsai gyakran összetöredeztek, elnyíródtak, benne karbon és triász törmelék
van (Pantó G. 1954). Upponynál a „rudabányai típusú triász dolomit” rátoló-

dott a szomszédos Sajó völgyi medence oligocén üledékeire (Schréter, 1952),

egy alig 70— 80 m széles pikkely formájában (Pantó G. 1954), amelyen túl a
harmadidszak eltti képzdmények ismeretlenek maradtak.
Még tovább ÉÉK felé, a Rudabányai-hegység D-i részét K-rl a DK-i pikke-

lyezdés szendri paleozoikum felé dl alsómiocén ( ?) konglomerátum szegé-

lyezi (Balogh —Pantó 1951). A Rudabányai-hegység DK-i oldalán, a Darnó-
vonaltól K-re a Szuhogynál mélyült mélyfúrások (Rb-461, — 520) kb. 200 m
vastag vörösagyagos miocén konglomerátum alatt ersen gyrt, tektonikus
helyzetben harántoltak triász kovapala, agyagpala, illetve paleozóos szericites

agyagpala, kristályos mészk rétegsort, s valószínnek látszott, hogy a paleo-

zoikum itt is ugyanúgy tolódott a mezozoikumra, mint Upponynál. Maga a
Rudabányai-hegység két törés közé zárt tektonikai egység (Hernyák, 1977);

a két szegélytörés széttartása É-felé összhangban állt a Darnó-rendszer Jaskó
S. (1946) által kimutatott legyezszer szétnyílásával.

Az aggteleki — dél-gömöri és Dunántúli-középhegységi mezozoikum kifej-

ldésbeli hasonlóságából kiindulva a kettt régóta egy egész Magyarországot
átszel „pásztába” tartozónak vélik. A rudabányai triászt ezekhez közelállónak

tekintve, gyakran feltételezték, hogy a Darnó-vonal Nv-i szárnyán Upponytól
DNy-ra is ugyanez a „középhegységi dél-gömöri kifejldés” várható. A ko-
rábbi recski fúrások ennek ellentmondó vázolt adatait figyelmen kívül hagy-
ták, akárcsak azt a körülményt, hogy a köztes szakaszon, Uppony és Rom-
hány között kV). 90 km hosszú szakaszon mindössze néhány agyagpalás alap-

hegységi fúrás volt, amelynek kor és fácies adatai bizonytalanok (Nagybátony
324/T. és Recsk 1 , 2, 3, Párád TTI). Ugyanígy elsikkadt Jaskó S. (1946) meg-
látása arról, hogy a harmadidszaki vízszintes elmozdulások esetén is aljzat-

váltás várható, s a Darnóvonalat újpaleozóos-mezozóos sföldrajzi határként
kezdték értelmezni (Vadász 1960 Horusitzky 1961 Balogh 1964 Wein 1969
Zelenka 1973 1974 1975 1977 Szalay—Zelenka 1979).

A Darnó-vonaltól Ny-ra es területen nagy számban mélyített újabb mély-
fúrások közel 1000 m vastagságban tárták fel a triász rétegsort. Ezek anyagá-
nak feldolgozásával Földessyné Járányi K. (1975) arra a következtetésre
jutott, hogy a recski alaphegység az alábbi litológiai tagolódást mutatja (felül-

rl lefelé):

Fels agyagpala sorozat (600 m): agyagpala, agyagos aleurolit, finomszemcsés
homokk, mészk, mészmárga, kovamárga, kovapala, márgapala, kvarcit vál-

takozásával.
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Fels kvarcit sorozat (170 m): finomszemcsés kovapelit mikrites mészk,
agyagpala, márgapala-közbetelepülésekkel.
Fels mészk tagozat (100 400 m): egyveret mikrites mészk, sztilolitos

mészk, helyenként gumós mészkkifejldéssel, tzkhomok, tzkgumók,
tzkpadok megjelenésével, kvarcit, agyagpala közbetelepült rétegeivel.

Középs kvarcit sorozat (85 220 m): egyveret, a fels kvareitnál homogé-
nebb finomszemcsés radioláris kovapelit.

Alsó mészk tagozat (100 m): monoton mikrites mészk, rendszerint tzk-
mentes, agyagpala-közbetelepülésekkel

.

Alsó agyagpala és alsó kvarcit sorozat (150 m): agyagpala, finom- és közép-
szemcsés kvarcit.

A képzdmények elhelyezkedését a harmadidszaki fedképzdmények alatt,

az alaphegység felszínén a 3. ábra mutatja be (az egyes litológiai egységek
rétegtani helyzetét ezen nem tüntettük fel).

Ezt a rétegsort Földessyné szegényes fauna alapján a ladini-karni emeletbe
tette, és úgy vélte, hogy kzettanilag nem zárható ki bükki rokonsága, de szá-

mos (nem részletezett) földtani jellege és egyes faunamaradványok alapján

inkább középhegységi jellegnek minsíthet. Ez a következtetés azonban
önmagában véve is kételyeket ébreszthet, mivel a Dunántúli-középhegység
triászában a vázolt rétegsorra még csak emlékeztet sincs, a DNy-bükkivel
viszont sok eleme azonos, egyetlen lényeges különbséggel: a mezozóos vulká-

nitok Recsk környékén csak a Darnó-vonaltól K-re fordulnak el. Szükségessé

vált tehát a rétegsor revíziója.

A litosztratigráfiai egységek között néhol fokozatos, közbetelepülésekkel

jelentkez átmenet, másutt tektonikus érintkezés állapítható meg. Az egyes

összleteken belül oldalirányú fáciesváltozások is vannak, pl. a fels agyagpala

3. ábra. A recski terület alaphegység-felszínének litológiai térképe. Jelmagyarázat: 1. Felsó/alsó agyagpala cso-

port: agyagpala, homokk, kevesebb kvarcit, aleurit, mészk, 2. Fels/alsó mészk csoport: mészk, tzköves mészk
agyagpala- és kvarcitközbetelep ülésekkel, 3. Fels/középs/alsó kvarcit csoport: kvarcit, kovás aleurit, kovamárga
mészkközbetelepülésekkel, 4. Andezit intrúzió, 5. Fúrólyukak, 6. Az alaphegység tengerszintre vonatkozó minimális

és maximális mélysége a kutatási területen

Fig. 3. Lithologic map of the basement surface in the Recsk area. Legend: 1. Upper/lower shale group: shales,

sandstones, less quartzite, siltstone, limestone, 2. Upper/lower limestone group: limestone, cherty limestone with shale

and quartzite interbeddings, 3. Upper/middle/lower quartzite group: quartzite, siliceous siltstone, siliceous mari with

interbedded limestone layers, 4. Andesite intrusion, 5. Boreholes, 6. Minimál and maximai depths of the basement as

referred to sea level in the study area
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í. ábra. A triász alaphegység litológiai egységei a recski területen. A jelmagyarázatot lásd a 3. ábrán, a =
= Fels agyagpala, b = Fels kvarcát, c = Fels mészk, d = Középs kvarcit, e = Alsó mészk, f = Alsó kvarcit,

g = Alsó agyagpala. Az A, B, C, 1) jelölések a 3. ábra megfelel szelvényvázlataira vonatkoznak. A szaggatott vonal
a jobboldali rétegoszlopon a redtengely helyzetét jelzi

Fig. 4. Lithologic units of the Triassic basement in the Recsk area. Fór the legend, see Fig. 3.; a = Upper shale, b =
= Upper quartzite, c = Upper Limestone, d = Upper quartziter, e = Lower limestone, f = Lower quartzite, g =
= Lower shale. The symbols A, B, C, D refer to the corresponding sketched profiles in Fig. 3. Broken line indicates

the position of the fold axis in the right colunmar section

és a fels kvarcit sorozat részben egymást helyettesíti. A terület központi
részén jelentkez kis intrúzió igen ers hidrotermális-szkarnos-metaszomatikus
átalakító hatása az elsdleges litológiai jellegek nagymérv elmosódását és a

kzetek szöveti képének ers átalakulását idézte el. Az azonosítást nehezíti a

nagyszámú vízszintes és függleges szerkezeti elmozdulás. Biztos vezet szint-

nek — kitartó volta és jelents vastagsága következtében a fels mészk
tagozat tekinthet. A rétegsor litosztratigráfiai rekonstrukcióját erre vonat-

koztatva végeztük el. A 4. ábra jobboldali rétegoszlopa a folyamatos rétegsor-

rend feltételezésével készült, amely érvényesnek tekinthet akár töréses antik-

linális sasbérc szerkezet (A), akár töréses monoklinális szerkezet (B) modellje

esetében. Amennyiben úgy véljük, hogy a Darnó-vonal K-i oldalán elhelyez-

ked képzdményekben már korábban valószínsített átbuktatott takaros

szerkezet a recski területre is áthúzódik (mint erre néhány adat utal), akkor
a rétegsorrendet fordítottnak kell feltételeznünk (C). A litológiai egységek
szembetn szimmetriája alapján fekvreds, fiatalabb törésekkel szabdalt

takaros szerkezet rajzolható ki (D), melynél a rendtengely a középs kvarcit

összletben (d egység) helyezkedik el.

A rétegsor jellegét az alábbi módon határoztuk meg. A karbonátos kzetek
finom-, sokszor mikrorétegezettek, mikrites szövetek, ami nyugodt, alig moz-
gatott közegre utal. Hasonló nyugodt ülejiedési körülményekre mutatnak az

agyagpalák litológiai jellegei is: sötét színük, finom rétegzettségük és jelents
szingenetikus pirittartalmuk.

A viszonylag srn mintázott és vizsgált, minden litosztratigráfiai típust

átfogó rétegsorokban csak ritkán, nem követhet vékony szintekben találtak

faunamaradványokat (Oravecz, 1971, 1972, 1976, 1977). Az ismert sekély-

tengeri triász kifejldésekben gyakori Mollusca-fauna nem került el a terü-

letrl. A meszes-agyagos kzetekben (fleg a fels agyagpala, fels mészk, alsó
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agya,gpaIa tagozatokban) pelágikus környezetet jelz plankton-Foraminiferák,
a tzk-kovapala kifejldésekben pedig Radioláriák vannak túlsúlyban. Külön-
leges fácies a terület ÉK-i szegélyén feltárt vörös, gumós mészk (Rm-118),
amelyet Oravecz J. az „ammonitico rosso’’ fáciesre emlékeztetnek tart.

Mindezen jellegek alapján valószínnek látjuk az egész rétegsor mélyvízi
eredetét, s ennek alapján azokat a szórványosan elforduló kzeteket, ame-
lyeket korábban sekélytengerinek véltünk, az alábbi módon értelmezzük.

Az agyagpala sorozaton belül jelentkez nagyon eltér dlés idegen anyagú
tömböket olisztolitoknak tekintjük: ilyenek pl. 15 20°-os dlés agyagpalá-
ban meredekre állított sávos homokk-darabok. Az agyagpalában és radiolá-

riás palában közbetelepül viszonylag vékony oolitos, bioklasztos, pl. Corallia-,

Echinodermata-
,
Ostracoda-xkzas mészk- és aleurit-homokkrétegeket elze-

tesen turbiditnek véljük, feltételezve, hogy ezeknek a vékony, néhány 10 cm-tl
néhány méter vastag, sekélytengerre emlékeztet fácieseknek az anyaga zagyá-
ramokkal került a nagy vastagságú, viszonylag egységes kzettani jelleg
mélytengeri összletbe. Ezek eredetére a bioklasztos anyagokkal elforduló fila-

mentumok is utalnak. Ennek bizonyításához további szöveti vizsgálatok szük-

ségesek. Hasonlóak lehetnek a szakaszosan megjelen autigén breccsák, vagy
saját anyagú szögletes törmelékpadok is. A tengerfenék gyors, többezer méte-
res oszcilláló mozgását ilyen szakaszos ismétldésnél nem tételezhetjük fel. A
gyér, töredezett, töredékes sekélytengeri faunaelemek elfordulását ebben az

összletben oldalirányú behordással magyarázhatjuk, erre részletesen vizsgált

példaként a bakonyi jura összlet hasonló sajátosságait idézhetjük (Galácz—
Vörös. 1972).

A terület DNy-i részén (Rm-109) onkoidos-oolitos durva mészhomok, mecha-
nikus mésziszap eredet kzet van, amelyben a karbonátszemeket nagy táblás

pirít és kaiéit köti össze. Oravecz J. (1978) ezt a mészkövet litológiai felépítése

alapján egyértelmen ersen mozgatott viz sekélytengeri kifejldésnek tartja

és partközeli szubtidalis zónába helyezi (ladini, felsanizuszi). A több mint

100 m vastag összlet kifejldésében élesen elüt a recski terület többi mezozóos
képzdményétl és önálló szerkezetet képez.

Az aljzatszerkezetet vizsgálva az alábbi megállapításokat tehetjük:

A mélyszinti triász összlet a tle K-re es Darnó-hegv, siroki Várhegy felszí-

nen kibúvó, egyes szerkezeti zónákban ersen gyrt, pikkelyes képzdményei-
hez hasonló, ahol a nagytektonikus zónák között nyugodt település, nem-
gyrt, csak utólag tört szakaszok találhatók. A triász és eocén üledékek tele-

pülése között Recsk mélyszinten általában 5 — 10°-os szögdiszkordancia van.

A teljes rétegsor NyÉNy-i 20— 30°-os monoklinális dlése eocén utáni mozgásra

utal.

A triász rétegsoron belül egyes tektonikai síkok melletti nagy vastagságú

ersen gyrt, pikkelyes, változó dlés szakaszok eocén eltti mozgásokat rög-

zítenek. Egv-egv nagyszerkezeti öv mellett a dlésértékek a fúrási és vágatada-

tok alapján ersen változóak. A törések mellett gyrdéses szerkezeti elemek

(flexurák, összegyrt, tört-hajlított elemek) is jól felismerhetk. Ezeken a helye-

ken a nyomás hatására plasztikusan viselked agyagpalába keményebb mészk,
homokk és mészmárga darabok gyúródtak, töréses övezetben a mészk is

breccsásodik. A 45— 7Ö°-os dlés pikkelyezdési síkok fényes kihengerelt felü-

letein gyakran lapos dlés vízszintes és oldalirányú vetk láthatók.

Mindezen adatok a triász rétegsor eocén eltti jelents szerkezeti igénybevé-

telére utalnak, melyben már a térrövidüléses, nvírásos elemek uralkodnak.



5. ábra. A Darnó-öv menti vízszintes eltolódás vázlata (Balogh K. 19C4. térképe alapján szerkesztette Bállá Z.) Jelmagyarázat: 1. Ópaleozoikum, gölnici sorozat, 2. Devon-alsókarbon üledékek, 3. Felsókarbon üledékek, 4. Berni üledékek, 5. Triász üledékek, 5.

Anizuszi diabázés tufa, 7. Ladini diabáz, porfírit, kvar< porfir8, és tufa. Középsfelstriász dlabáz, gabbró, peridotit, 9. Kalnozóos képzdmények, 10. Redötengelyek (a = szinklinális, b = antiklinális), 11. Fbb törésvonalak, 12. Az eltolódás feltételezett iránya

Fiú. 5. Sketch ofstrike slip faults In the Darnó zone (Plotted by Z. Bállá on the hasis of the map of K. Balogh 1964). L e g e n d: 1. Lower Paleozoic, Gelnica series, 2.| Devonian-Lower Carboniferous sediments, 3. Upper Carboniferous sediments, 4. Permian sedlments, 5.

Trlassic sediments, 0. Aníslan diabase and tuff, 7. Ladinian diabase. porphyrlte. quartz-porphyry and tuff, 8. Middle to Upper Triassic diabase, gabbro and neridotite, 9. Cenozoic formations, 10. Fold axes (a = synoline, b = anticline) 11. Main fault lines, 12. bupposed

direction of strike slip faulting
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Az eocén vulkanizmus és a miocén kompressziós tektonikus hatások még bo-

nyolítják a terület szerkezeti képét. Az azonban máris rögzíthet, hogy a
recski terület DNy-i részén felismert sekélytengeri bioklasztos mészk (Rm-109)
csak tektonikusán érintkezhet a mélytengeri agyagpalával. Hasonlóképpen a
terület EK-i oldalán jelentkez anyagpala vörös gumós mészköves összlet

(Rm-1 18) is külön tektonikai egység lehet, amely litológiai kifejldését tekintve
inkább hasonlít a Darnó-hegyi rétegsorra, mint a recski központi területére.

A recski területen tehát eltér fácies triász rétegsorok találhatók egymás felett

illetve mellett, tektonikus érintkezésben. Ezek részletei még tisztázásra vár-

nak. A jelenleg rendelkezésre álló szerkezeti adatokból a 4. ábrán bemutatott
litosztratigráfiai értékelés alapján a recski terület aljzatára valószínsíthet
szerkezeti modelleket az 6. ábra mutatja be. Az ábrákon töréses antiklinális

sasbérc (A), töréses monoklinális (B), átbuktatott takaró (C). illetve szimmet-
rikus fekvred (D) szerkezetben ábrázoltuk a recski mélyfúrásokból megis-
mert alaphegységi képzdményeket. Jelenlegi ismereteink a fenti négy szerke-

zeti modell egyikére sem adnak kétséget kizáróan pozitív vagy negatív bizonyí-

tékokat, de az egyes zónákban harántolt feltolódási síkok, gyrt elemek alap-

ján igen valószín áttolódásos, takaros jellegük.

Mindezen tények alapján a recski triász alaphegységre vonatkozó korábbi
véleményünket (Földessyné Járányi K. 1975) módosítjuk. Egyértelmen
leszögezzük, hogy a recski uralkodóan mélytengeri képzdés rétegsor litoló-

giai és slénytani bélyegei alapján határozottan eltér a középhegységi epikon-
tinentális triász kifejldésektl, és a Darnó-hegyi DNv-bükki triász képzdmé-
nyekkel (Bállá Z. és tsai, 1980) rokonítható, amelyek a recskiektl — azonos
litofácies mellett — a mélytengeri karbonátos rétegsor vastagságában és a szpili-

tes vulkánitok megjelenésében (Földessy, 1975) különböznek.

6. ábra. A recski terület mezozóos aljzatszerkezetének interpretálásilehetségei. Jelmagyarázat: 1. Szubvulkán
intrúzió, 2. fiedtengely. Az a—g litológiai egységek helyzetét a 4. ábrán láthatjuk. A nyilak a rétegtanilag fiatalabb
egységek irányába mutatnak. A = Töréses antiklinális horszt modell, B = Töréses monoklinális horszt modell

C = Átbuktatott red modell, D = Szimmetrikus fekvred modell

Fig. 6. Possibilities fór interpretation ofthe Mesozoic basement structure in the Itecsk area. L e g e n d : 1. Subvolcanic
Intrusion, 2. Fold axjs. The positions of lithological units a to g can be seen in Fig. 4. Arrows are pointed to direction
ofstratigraphically younger units. A = Model of a faulted anticlinal horst, B = Model of a faulted monoclinal horst,

C = Model of an overturned fold, D = Model of a symmetrical recumbent fold

3 Földtani Közlöny
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A Darnó-vonal É-i folytatásában, még magyar területen a Ny-i szárnyon is

megjelennek a szpilitek (Tornakápolna), míg a Bódva-völgyben nátrongabbró
(Pantó—Földváriné, 1950) és szerpentinit (Mészáros, 1961) tektonikus
helyzetben ismert.

A Rudabányai-hegységben a Darnó-vonal Ny-i szárnyán a bükkire emlé-
keztet radiolaritos-agyagpalás kifejldések (Balogh, 1964) jelennek meg.
Szlovákiában a Darnó-vonaltól Ny-ra es dél-gömöri mezozoikumról kiderült,

hogy teljes szélességében tektonikai takaróként települ ugyancsak a bükkiekre
emlékeztet radiolaritos-agyagyagpala-mészköves sorozatra, a mellétéi ossz--

letre, amelyhez több helyütt ofiolitos magmatitok társulnak. Az a két mezo-
zóos litológiai kifejldés tehát, amelynek sföldrajzi határául a Darnó-vonalat
Magyarország területén feltételezték, Szlovákia területén egymás felett helyez-

kedik el, s közülük a bükkiek analógjai a Darnó-vonaltól Ny-ra is megvannak
Magyarországon, egy legalább 5— 6 km széles sávban (Bódva-völgv, Rudabá-
nvai-hegység, Recsk). Ugyanebben a sávban azonban „aggteleki dél-gömöri

típusú” triász dolomit-mészk is van (Rudabányai-hegység, Uppony).
Legnagyobb általánosságban az aggteleki — dél-gömöri kifejldésre a se-

kély-, a DNy-bükki-mellétei sorozatra mélytengeri eredet, az elsre fleg mész-
köves-dolomitos, a másodikra agvagos-kovás-mészköves kifejldés jellemz.

Az elbbi vulkanitjai változatos, savanyú-intermedier-bázisos, gyakran ers
alkáli beütést mutatók, az utóbbiéi pedig bázisos-ultrabázisos összetételek.

Mindkett megvan a Darnó-vonal mindkét szárnyán, illetve Szlovákiában
egymás felett. Felvetdik tehát a kérdés: mivel magyarázható, hogy a Darnó
vonal északabbi része a hazai földtani térképeken mégis egyértelmen az aggte-

leki és a bükki kifejldések határának tnik? Véleményünk szerint legegysze-

rbb magyarázat annak feltételezése, hogy a Darnó-vonal mindkét szárnyát

Magyarország területén is kb. ugyanazon takarórendszer tagjai képezik mint
Szlovákiában, azonban fiatal, valószínleg tercier elmozdulás következtében
a mai eróziós szintben kétoldalt különböz tagok vannak feltárva.

Az elmozdulás a Darnó-vonal csapása mentén egyenltlen eloszlású: a Ny-i

szárnyon az Aggteleki Karszt mélyebb helyzetben van, mint akár a Dél-Gömör,
akár Recsk környéke; a K-i szárnyon a Bükk mélyebb helyzetben van, mint
a Szendri-hegység. Egyik sem változtat azon az alapvet tényen, hogy a taka-

rórendszer egészét tekintve a K-i szárny van magasabb helyzetben a Ny-inál,

csak éppen Recsknél az elmozdulás amplitúdója kisebb, mint az alsó (bükki-

mellétei) takaró vastagsága. Ugyanazt az elmozdulás-irányt bizonyítja azon-

ban a Darnó-hegyi és a Recsk-mélyszinti fúrások rétegsorának összevetése: míg
a Damó-hegyi fúrások tsza 600 m körül harántolták a bükki takaróegység

fekvjét (Bállá Z. és tsai, 1980.), addig a Recsk-mélyszinti fúrások tsza 1000

m-ig sem érték el azt.

A Darnó-vonal tehát sem a recski tektonotípusban, sem ÉK-i folytatásában

nem mezozóos fácieshatár, hanem egy idsebb takarórendszert tagoló fiatalabb

törés. Ahhoz, hogy a takaróegységek eredetét tisztázzuk, elssorban a Darnó-
vonal menti mozgások rekonstruálására volna szükség, hogy a fiatal elmozdu-

lások eltti állapotot visszaállítsuk. Ezzel kapcsolatban újra csak Jaskó S.

(1946) felvetésére hivatkozunk: alapvet kérdés, hogy ezek elssorban több-

szörös, változó eljel függleges mozgásokként, vagy pedig uralkodóan víz-

szintes el- vagy rátolódásokként értelmezendk.
Telegdi-Roth K. (1952) munkájától kezdve a kutatók többsége csak füg-

gleges mozgásokkal számolt. Pedig az Aggteleki Karszt és a Bükk hegység
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gyrt szerkezeteinek és ftöréseinek hozzásimulása a Darnó-vonalhoz egyér-

telmen arra mutat, hogy a takaróképzdés és gyrdés után jelents baloldali

eltolódás játszódott le a tárgyalt nagyszerkezeti öv mentén (5. ábra); csak

a behajlás amplitúdója 20 30 km, az eltolódási amplitúdó ennek többszörö-

sére becsülhet, vagyis 1— 2 nagyságrenddel haladja meg az esetleges függle-
ges összetevt (max. néhány km). A Darnó-vonal tehát alapveten eltolódás

jelleg törés; ezt látszanak bizonyítani a Recsk mélyszinti ércesedés feltárásai-

7. ábra. Eltolódás a Mátra hegység miocén korú andezitvulkánjában (Szerkesztette BaÍÍa Z.)Je lm agyará-
zat: 1. Az eredeti vulkáni gyrs szerkezetet jelz mai vízválasztó gerinc, 2. A Keleti Mátra vízválasztó gerincének
feltételezett eredeti helyzete, 3. A gyrs vízválasztó gerinc erózió által megsemmisített szakaszai, 4. Az eltolódás síkja
és a mozgási irányok, a = Landsat-100, E-1465—09015, MSS 457 (1973. 10. 31) rfénykép részlete, b = Szerkezeti

értelmezési vázlat

Fig. 7. Transcurrent fault in the Miocéné andesite volcano of the Mátra Mountains (Plntted by Z. Bállá). L e g e n d:

1 . Present-day divide indicating the original ringed volcanic structure, 2. .Supposed original position of the divide of the
Eastern Mátra, 3. Parts lost to erosion of the ring-shaped divide, 4. Pláne of transcurrent fault and directions of move-
ment,a = Landsat-100, E-1465— 09015, MSS 457 (31 October 1973) satellite image detai!s,b = Sketch of interpretatii-

of the strurtures

3 *
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bán mért és észlelt (Zelenka — Makkó, 1979) és a Damó-hegy képzdményei-
ben ugyancsak mérésekkel igazolt és nyírásos erhatásként értelmezett (Ze-

lenka, 1977) vízszintes elmozdulások is. A mozgások rekonstrukciójához els-
sorban a miocén, oligocén és eocén képzdmények céltudatos sföldrajzi elem-

zésére volna szükség, ami messze túlnne munkánk keretein.

így csak annyit említünk meg, hogy a Mátra középsmiocén andezitvulkán-

jának szerkezetében rfényképen éles ÉK—DNy-i törés vehet ki (7. ábra).

Ez a törés a Recsk-mélyszinti terület Ny-i szélén fut át, arra figyelmeztetve,

hogy a Darnó-,,vonal” valójában egy 8 10 km széles nagyszerkezeti övnek
tekintend, amelyen belül különböz idpontokban más és más konkrét törés

újulhatott fel (Zelenka, 1977). Ilyen felfogásban a Darnó-övbe tartozik az

egész Recsk-mélyszint és a Darnó-hegv, az egész Upponyi-hegység és ÉNv-i
eltere, végül az egész Rudabányai-hegység és a Bódva-völgyi magmatitok
sávja, ÉK felé pedig a Dél-Gömör K-i elvégzdése; DNv felé beleesik a Tóal-

más-2 fúrás által feltárt diabáz (Vadász, 1960: Juhász—Vass, 1974). A Darnói
diszlokációs öv tehát mintegy 200 km hosszban követhet.
A legidsebb képzdmény, amelyben a Darnó-öv létezése már nyilvánvalóan

érzékelhet, a Recsk-mélyszinti szubvulkáni intrúzió (hossztengelye közelít-

leg egvbeesik az öv csapásával), a legfiatalabb igazolhatóan érintett képzd-
mény pedig a mátrai andezitösszlet, vagyis a Darnó-övbeli mozgások legalább

a középsmiocénig bezárólag terjed idszakban biztosan folytak. Nem szabad
elfelejtkeznünk arról, hogy a liász-középseocén intervallumból az egész kör-

zetben csak szenon üledékfoszlányok találhatók a Darnó-öv K-i szegélyén

(Nekézsenynél). így tehát a Darnói diszlokációs öv felseocén eltti történeté-

nek rekonstrukciójához, kialakulási idpontjának rögzítéséhez olyan regionális

áttekintés lenne szükséges, amely messze meghaladja jelenlegi ismereteinket.

A megoldandó kérdések éppen csak körvonalazódtak, a részletes válaszadá-

soktól még messze vagyunk. Koncepciónk alapveten mobilista szemlélet: a

terület takaros felépítésnek tekinthet és nagvamplitudójú vízszintes eltoló-

dásokkal számolunk.

A Darnó-vonal recski tektonotípusának elemzése arra a felismerésre vezetett,

hogy az utóbbi harminc évnek e nagyszerkezeti övvel kapcsolatos tektonikai

megállapításai revízióra szorulnak. Reméljük, az e koncepció alapján lefoly-

tatandó céltudatos vizsgálatok belátható idn belül eredményesek lesznek.
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Is the Darnó line a palaeogeographic

boundary of Mesozoic age ?

Tibor Zelenka, Csaba Baksa, Zoltán Bállá, János Földessy, Kiara Földessy—Járányi

The Recsk area discovered by a great number of bore-holes iies on the western fiánk of
the Darnó line. There, the Pre-Tertiary basement is built up of sediinents mainly of deep-
sea origin and Triassic in age, like that in southwestern part of Bükk Mts. east of the Darnó
line and like the Meliata series in Slovakia west of the Darnó line. So, presence of Trans-
danubian — South Gemerid type Triassic in the sector of about 90 km length between the
Aggtelek Mts. and Mesozoic horsts east of the Danube can nt be proved, and the substan-
tial difference in Mesozoic sequences east and west of the Darnó line should nt be sugges-
ted. Both the western and eastem flanks of the Darnó line seem to be built up of the same
nappe-system. In the present hills and in the basement of the Tertiary sequences, different
members of this system can be seen. This situation is regarded as consequence of a Tertiary
displacement of wrench -fault in Character.
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Veres József: Ásványgyjtk könyve
(Kriterion, Bukarest, 1981)

A Kriterion Kiskalauz sorozatában je-

lent meg Veres József ásványgyjtknek
szóló könyvecskéje, mely a mai napig e
témában, magyar nyelven a legrészlete-

sebb.
Az els részben ásványok, kzetek gyj-

tésérl és megmunkálásáról esik szó. Kis
történeti áttekintést kapunk a gyjtésrl,
bepillanthatunk a földtudományokba, az
ásványok világába — képet kapunk az
ásványképzdésrl és különféle érdekessé-
gekrl az ásványok körébl. Szerz ismer-
teti a legfontosabb romániai (erdélyi) gyj-
teményeket, de néhány szép, régi gyjte-
ményt sajnos nem említ (pl. a nagyenyedit,
a nagyszebenit).
A lényeges kérdés persze az: hol és mit

gyjthetünk? Sor kerül egy kis geomorfo-
lógiára, a gyjtés szabályainak ismerteté-

sére, néhány útvonal bemutatására — ter-

mészetesen „gyjtszemmel”. A fejezetet

a gyjtés módszereirl, az ásványok és k-
zetek megmunkálásáról, az ásványgyjtés
és a természetvédelem kapcsolatáról szóló

rész zárja.

A második rész egy kis ásvány- és kzet-
határozó. Els fázis a szabad szemmel tör-

tén meghatározás. Egyszer fizikai és ké-
miai tulajdonságok alapján több mint 300
faj és változat leírását közli. Ezek után a
meghatározás más módszereirl is ír.

A függelékben az ásványok elnevezésé-
vel, a természetes ásványtársulásokkal, a
legnagyobb aranyrögökkel, gyémántsztá-
rokkal, drágakövekkel, díszítkövekkel,
mesterséges kristályokkal foglalkozik. A
könyv végén található kisszótár kb. 100
földtani szócikket tartalmaz.
A fentiek alapján látható, hogy óriási

témát próbál felölelni a szerz. Mivel min-
dezt tömören a nem szakmabeliek számára
is értheten kellett feldolgoznia, nem cso-

dálkozhatunk, ha itt-ott lcisebb-nagyobb
hibákat is találunk. Nagy kár, hogy a
fotók — nemcsak a nyomda hibájából —
általában gyenge minségek. Újra bebi-
zonyosodott, hogy jó minség fotók
hiányában az ásványhatározó hatékony-
sága kisebb. Ennek ellenére — éppen sok-
rétsége és érdekes adatai miatt — mele-
gen ajánlható természetjáróknak, gyjtk-
nek és szakembereknek egyaránt.

Szakáll Sándor
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A dél-dunántúli ultrabázitok lemeztektonikai

értelmezése

Bállá Zoltán

(10 ábrával, 4 táblázattal)

A Dél-Dunántúlon a felszínen Ófalunál, fúrásokból pedig Helesfánál és Gvód-
nál ismeretesek ultrabázisos kzetek (1. ábra).

1. A szerpentinit-testek rövid ismertetése

Ófalu mellett a szerpentinit a Goldgrund-völgy (Aranyos-völgy) K-i oldalán

egy kb. 10 x 10 m-es kibúvásban lépett a felszínre (2a ábra), s mágneses méré-
sekkel is csak a völgytalpig sikerült követni (Jantsky, 1979). Befogadó képzd-
ménye E. A. E. A. Ghanem és Ravaszné Bakanyai L. (1969), valamint M. F.

Ghoneim és Szederkényi T. (1977) szerint egy zöldpala-fáciesben metamorfi-
zált intermedier— bázisos vulkáni— üledékes összlet tufás— üledékes szakasza.

A természetes feltártsági viszonyok alapján a szerpentinittestet elbb telep-

telérnek minsítették (Ghanem— Ravasz-Baranyai. 1969; Szederkényi,
1974), majd másik lehetségként merült fel lávaár volta (Szederkényi,
1977a).

A mesterséges feltárás igazolta a konkordáns települést és a test 10 m körüli

vastagságát, de a kontaktusok tektonikus jellegnek bizonyultak (2b. ábra),

hhatás nyomai nélkül (Szederkényi, 1977b, 1977c; Ghoneim Szederkényi
1979). A befogadó kzet metamorfózisa a szerpentinittestet is érintette, ami a

küls részek palásodásában nyilvánult meg és abban, hogy a metamorfózis
által nem érintett központi magra jellemz alacsonyhmérséklet szerpentin-

ásványok (lizardit, klinokrizotil) mellett a küls palás övben magasabb hmér-
sékleten és nyomáson képzd antigorit jelenik meg; érzékelhet a kromit-

kristálvok szegély-reakcióiban is (Ghoneim— Szederkényi, 1979).

Helesfa mellett a pannon üledékekkel fedett szerpentinitet egy kb. 5 km
hosszú mágneses anomália (3a. ábra) jelezte. Ebbl és a rátelepített két fúrás-

ból kiderült, hogy a szerpentinittest vastagsága kb. 600 m, dlése 150/82

körüli, határai élesek, tektonikus jellegek, s ez a test a környez kataklázos—
milonitos gránitba pikkelyezdött ékszer képzdményt (3b. ábra) alkot

(Szederkényi, 1970); az alsó tektonikus kontaktust a Helesfa-2. fúrás 381,2—
389,0 m-ben harántolta (Jantsky, 1979). A szerpentin-ásványok zöme (lizar-

dit, klinokrizotil) alacsonyhmérséklet átalakulási folyamatot jelez, de a k-
zetben néhol diaszpor mutatható ki (Erdélyi, 1971), valószínleg utólagos

hhatást tükrözve; talán ezzel kapcsolatos a szerpentinit talkosodása— dolo-

mitosodása (Szederkényi, 1976b; Jantsky, 1979) is. A szerpentinitet aplit-

mikrogránit telérek szelik át, amelyeket ers Mg-metaszomatózis ért (Szeder-
kényi, 1970, 1974; Jantsky, 1979).
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/. áro. A szerpentinitek helyzete a Dél-Dunántúl prekainozóos képzdményei között. Alaptérkép: Kassíi M. (1980)
nyomán egyszersítve. Jelmagyarázat: 1. Mezozoikum (egyszersítve), 2Jelsperm-alsótriász jakabhegy! vö-

rshomokk, 3. Diszkordánsan települ jakabhegyi fkonglomerátum, 4. Felsperm kvarcporfir, 5. Felsperm homok-
k, 6. Alsperm vörös homokk, aleurolit, 7. Felskarbon homokk, 8. Gránit, 9. Szilur kovapala, 10. Szerpentinit, 11.

Metamorfit, 12. Meesekalja diszlokációs öv, 13. Megkutatatlan terület. He = Helesfai szerpentinittest, Gy = Gyódi
szerpentinittest, Óf = Ófalui szerpentinittest

Fig. 1. Position ofserpentinitesamong the pre-Cenozoic rock of S Xransdanubia.Basemap: M. Kassai (1980), simplified

L e g e n d: 1. Mesozoic (simplified), 2. üpper Permian to Lower Triassie jakabhegy red sandstone, 3. Jakabhegy
main conglomerate, uneonformable, 4. Upper Permian quartz porphyry, 5. Upper Permian sandstone, 6. Lower Per-
mian red sandstone and siltstone, 7. Upper Carboniferous sandstone, 8. Gránité, 9. Silurian siliceous shale, 10. Serpen-
tinite, 11. Metamorphite, 12. Meesekalja Fault Zone, 13. Area nt studied; He = Serpentinite body of Helesfa, Gy =

= Serpentinite body of Gyód, Óf = Serpentinite body of Ófalu
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2a. ábra. Ófalu környékének földtani térképe. (Szerkesztette: Ghoneim M. F. 1977; in: Ghoneim—Szederkényi 1979).
Jelmagyarázat: 1. Jura mészk, 2. Anatektites gránit, 3. Szerpentinit és rokonkzetei, 4. Albitporfir, 5. Már-
vány és fillites tufa, 6. Amfibolit, 7. Csillámpala, 8. Andezites bazalt és metaszomatizált féleségei, 9. Intrapannon fel-

tolódás, 10. Törés, 11. Feltételezett formációhatár, 12. Átmeneti kontaktus, 13. Dlésadat
Fig. 2a. Geological map of the vicinity of Ófalu (plotted by M. F. Ghoneim 1977, in Ghoneim—Szederkényi 1979).
legendil. Jurassiclimestone, 2. Anatectic gránité, 3. Serpentinite and related rocks, 4. Albite porphyry, 5. Marble
and phillite tuff, 6. Homblende, 7. Micaschist, 8. Andesitic hasalt and its metasomatized varieties, 9. Intra-Pannonian

reverse fault, 10. Fault, 11. Supposed formation boundary, 12. Transitional contact, 13. Dip data

Gyód mellett a pannon üledékekkel fedett szerpentinitet egy kb. 5 km hosszú

mágneses anomália (4a. ábra) jelezte. Ebbl és az itt telepített három fúrásból

kiderült, hogy vastagsága kb. 200 m, dlése pedig DDNv 80 — 85° körüli,

közelítleg megegyezve a befogadó gneisz településével (Szederkényi, 1970,

1974, 1976a, 1977a). Kontaktusának jellegére vonatkozóan nincs adat, mivel

fúrás azt nem harántolta (4b. ábra). Az uralkodó lizardit és klinokrizotil mel-

lett fellép klinoensztatit, szekundér forsterit és diaszpor ers utólagos hha-
tásra mutat (Erdélyi, 1971); a szerpentinit palásodott. A szerpentinitet aplit-

mikrogránit telérek szelik át ers Mg-metaszomatózis nyomaival (Szeder-

kényi, 1970, 1974: Jantsky, 1979).

3i5° 166 °

10 km

2b. ábra. Az ófalui szerpentinittest feltárásának szelvénye (Ghoneim—Szederkényi 1979). Jelmagyarázat: 1.

Szericitfillit, 2. Szericitfillit-breccsa, 3. Tektonikus öv, 4. Palásodott szerpentinit, 5. Tömeges szerpentinit, 6. Kloritpala,

7. Kovapala, 8. Lejttörmelék, 9. Lösz

Fig. 2b. Section in which the serpentinite body of falu has been uncovered (Ghoneim—Szederkényi 1979) L e g e n d:

1. Sericite-phyllit 2. Sericite-phyllite breccia, 3. Tectonic zone, 4. Schistose serpentinite, 5. Massive serpentinite, 6

.

Chloritic schist, 7. Siliceous shale, 8. Scree, 9. Loess
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3a. óira. Helesfa környékének földtani-geofizikai térképei. A: Földmágneses /. Z-térkép (Haáz— Kojiároaiy 1964).

Jelmagyarázat: 1. A függleges térersség skálája, 2. Mágneses anomáliára telepített fúrás és jele. B: Földtani
térkép (Barabás— Bakanyi—Jámbor 1964). Jelmagyarázat: 1. Prekainozóos képzdmények felszínének

domborzata, 2. Mágneses anomáliára telepített fúrás és jele, 3. Egyéb mélyfúrás, 4. Alsókréta diabáztelér, 5. Középs-
triász mészk, dolomit, 6. Alsótriász homokk, palás agyag, dolomit

,
anhidrit, 7. Felsperm vörös homokk, konglome-

rátum, 8. Felsperm tarka homokk, 9. Alsóperm aleurolit, 10. Alsóperm homokk, konglomerátum, 11. Gránit (4— 11.

felszíni képzdmények), 12. Középs- felsötriász, 13. Perin-alsótriász, 14. Perrn, 15. Alsóperm, 16. Szerpentinig 17.

Gránit (12—17. neogén üledékekkel fedett képzdmények), 18. Feltolódás (a = a felszínen, b = fedetten), 19. Vetdés
(a = a felszínen, b = fedetten), 20. Redótengelyek (a = antiklinális, b = szinklinális)

Fig. 3a. Geological-geophysical mapsfrom the vicinity of Helesfa. A: Geomagnetic < Zjmap (Haáz—KomáROMY 1964).

L e g e n d: 1. Seale of verticalfield intensity, 2. Borehole based on a geomagnetic anomaly and its symbol. B: Geologi-

cal map (Barabás— Baraxyi—Jámbor 1964). legendl. Relief of the surface of pre-Cenozoic formations, 2. Bore-

hole located on the hasis of a geomagnetic anomaly, and its Symbol, 3. Other kinds of deep boreholes, 4. Lower Creta-

ceous diabase dyke, 5. Middle Triassic limestone and dolomité, 6. Lower Triassic sandstone, shaly clay, dolomité and
anhydrite, 7. Upper Permian red sandstone and conglomerate, 8. Upper Permian variegated sandstone, 9. Lower
Permian siltstone, 10. Lower Permian sandstone and conglomerate, 11. Gránité (4— 11. surface formations), 12. Middle.

to Upper Triassic, 13. Permian-Lower Triassic, 14. Permian, 15. Lower Permian, 16. Serpentinite, 17. Gránité (12—17
formations with a Neogene overburden), 18. Reverse fault (a = in outcrop, b = underground), 19. Normál fault

(a = in outcrop, b = underground), 20. Fold axes (a = antieline, b = syncline)



3b. ábra. A helesfai fúrások szelvénybeli helyzete. Rétegsorok forrása: Jaxtsky 1979 (egyszersítve). Vízszintes távol-

ság: 1 : 100 000 méretarányú térkép (Barabás— Baranyi—Jámbor 1964) alapján feltntetve Jelmagyarázat:
1. Negyedidszaki üledék, 2. Középspliocén üledék, 3. Aplit-mikrogránit határ, 4. Dolomitos talkpala, 5. Szerpentinit,

6. Kataklázos-milonitos gránit, 7. tektonikus breccsa, 8. Szerpentinittest feltételezett kontaktusa

3b. Position of the Helesfa horeholes within the geological section. (After Jantsky 1979, simplified). Horizontal dis-

tance: shown on the hasis of a map on a scale of 1 : 100,000 (Barabás— Baranyi Jámbor 1964). L e g e n d: 1.

Quaternary sediment, 2. Middle Pliocene sediment, 3. Aplite/microgranite contact, 4. Dolomitic talc schist, 5. Serpen-
tinite, 6. Cataclastir-mylonitic gránité. 7. Tectonic breccia. 8. Supposed contact of serpentinite body
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A dél dunántúli és perkupái szerpentinitek vegyelemzési adata

ÓFALU

í 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

216 215 21L 29/2 243/3 6E 7E 136 138 139 141 121,0

$iO s 29,65 22,81 35,55 42,73 37,17 30,33 32,91 30,29 34,57 41,14 30,62 39,22
TiO, 0,02 tr 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 tr tr tr tr 0,03

1,55 1.62 0,00 1,53 2,30 3,00 1,70 1,73 1,88 2,04 2,00 1,59
Cr 2Os 0,74 0,98 0,53 — — — — — — — —

7,19 7,09 5,86 5,45 6,41 6,„ 0 5,45 7,46 8,35 9,04 5,28 5,73
FeO 1,67 3,06 2,49 2,65 2,46 1,56 1,53 1,50 1,27 0,60 2,70 2,06
NiO 0,21 tr 0,00 — — — — — — — —
MnO 0,17 0,19 0,00 0,13 0,08 0,11 0,10 0,15 0,07 0,17 0,21 0,14
MgO 32,58 18,74 20,72 24,70 34,88 32,66 32,01 28,93 32,35 23,68 32,45 36,72
CaO 7,04 17,33 12,13 7,63 3,17 7,02 7,13 8,82 4,90 6,44 6,30 0,10
Xa,0 0,07 7 00 0,00 0,10 0,05 0,03 — 0,14 0,16 0,11 0,17 0,07

K,0 0,02 0,03 0,00 0,15 0,03 0,09 0,08 tr tr 0,15 tr 0,08
P 2O 0 0,03 tr 0,00 — 0,03 0,04 0,02 0,20 0,14 0,20 0,18 tr

s S0,94 71,92 77,28 85,07 86,58 80,87 80,95 79,22 83,69 83,57 79,91 85,74
so. 0,03 0,08 0,00 — — — - 0,08 0,07 0,08 0,14 —
co 2 10,08 23,76 15,25 0,09 3,01 9,76 9,31 12,69 4,69 7,86 8,75 0,79

3,0 9,62 3,79 0,00 5,74 10,87 9,45 9,62 7,54 10,55 7,32 9,93 13,40

-árj 100,67 99,45 99,53 99,90 100,46 100,00 99,88 99,53 99,00 98,83 98,74 99,93

tr — nyom nem határozták meg
Minták sorszámai: Ófalu: fels sor — az 5. ábrán szerepl számok; alsó sor — sorszám a forrásmunkában. Helesfa,

Gyód: fels sor — fúrás megnevezése; alsó sor — mintavételi mélység. Perkupa: forrásmunka szerint.

A három szerpentinittest legfbb földtani jellegei gyakorlatilag azonosak:

tektonikus kontaktusokkal, meredek dlés lemez- vagy lencseszer testként

települnek, ha mellékkzetük metamorfit annak palásságával konkordán-
san. Szerpentinesedésük viszonylag alacsony hmérsékleten ment végbe, amit
egyforma lizarditos— krizotilos összetételük bizonyít. A szerpentmiteket válto-

zatos erej hhatás érte, amelynek összehasonlító elemzése nem történt meg.

2. A szerpentinitek eredeti kzete

A dél-dunántúli szerpentinitek primér ásványai teljesen megsemmisültek,

így eredeti összetételükrl elssorban vegyi összetételük tájékoztat. Feltételez-

hetjük, hogy a vízmentes állapotra átszámított szerpentinit-elemzések helve-

A szerpentinitek f komponensei és a COi-tartalom között fennálló lineáris korreláció regressziós

koefficiensei
II. táblázat - Table II.

Ófalu—

I

(8)

Ófalu—n
(3)

Helesfa

(5)

Gyód
(3)

Perkupa
(5)

SiO, 0,92 0,87 0,78 0,02 0,80

Al.O, 0,12 0,99 0,17 0,01 0,18

Fe2Os 0,01 0,30 0,16 0,26 0,80

FeO 0,21 0,33 0,03 1,00 0,91

MnO 0,41 0,99 0,01 1,00 0,06

MgO 0,90 0,84 0,52 0,97 0,90

CaO 0,98 1,00 0,30 0,93 0,06

Xa,0 0,02 0,99 0,43 0,02 0,97

K.O 0,00 0,98 0,04 0,28 0,03

számítás alapja: az I. táblázat adatai. Zárójelben: a felhasznált adatok (CO,-meghatározások) száma.
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I. táblázat — Table I.

HELESFA GYÓD PERKUPA

Helesfa —1 Helesfa - 2 Gyód—2 Perkupa-bánya

300 400,0 134,6 143,0 300,0 82,0 90,5 125,0 4 5 6 7 11

38,16 39,22 38,69 39,59 39,49 38,02 38,52 37,68 38,08 37,49 38,60 38,52 37,36
tr tr 0,01 tr tr tr tr tr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,45 1,52 1,71 2,01 1,27 2,12 2,20 2,06 2,83 1,07 1,86 2,01 1,59— — — — — — — — 0,32 0,48 0,35 0,41 0,29

5,91 6,09 5,93 5,52 5.77 5,61 5,14 5,62 4,40 5,95 4,54 4,70 6,40

1,85 2,00 2,12 2,41 2,10 1,49 0,83 0,80 0,78 1,33 1,12 0,75 2,22

0,16 0,11 0,08 0,08 0,10 0,09 0,08 0,08 0,10 0,10 0,11 0,14 0,14

38,30 38,01 36,50 36,66 38,63 37,26 39,41 39,21 38,41 38,04 38,64 33,82 34,79

0,18 0,32 0,50 0,30 0,23 1,77 0,82 0,50 0,30 0,35 0,46 0,60 0,46

0,04 0,04 0,08 0,08 0,03 0,05 0,02 0,07 0,16 0,47 0,18 0,10 1,01

0,05 0,04 0,07 0.07 0,06 0,08 0,05 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
0,01 0,01 tr tr 0,01 0,01 0,01 0,01 tr tr tr tr tr

87,11 87,36 85,69 86,72 87,69 86,50 87,38 86,11 85,45 85,28 85,86 85,85 84,26

_ 0,74 1;25 0,53 0,11 2,74 0,82 0.89 0,07 0,14 0,04 tr 0,29

12,76 11,78 12,98 11,97 12,30 11,35 12,35 12,50 14,18 14,93 14,18 14,35 15,51

99,98 99,88 99,92 100,04 100,10 100,59 100,55 99,50 99,64 100,35 100,06 100,20 100,06

Forrásmunkák: Ófalu: Ghoxeim—Szederkényi, 1979. Helesfa: Erdélyi, 1970, 1971. Gyod: Erdélyi, 1971
Perkupa: Erdélyi, 1969.

sen tükrözik az eredeti ultrabázit összetételét. H.,0 mellett a dunántúli szerpen-
tinnek C0 2

-ot is tartalmaznak, amelynek mennyisége az ófalui kzetek eseté-

ben a legjelentsebb (I. táblázat). Ebben a kzetcsoportban a C0
2
-tartalom a

Si0
2 -, MgO- és CaO-tartalommal mutat jó korrelációt. Az adatok Si0

2—C0 2

és MgO—C0 2 koordinátákban két csoportra bomlanak, amelyekre önálló kor-

reláció számítható. A regressziós egyenesek alapján a Si0
2
-, MgO- és CaO-tar-

talmat % C0 2
-re extrapoláltuk, a többi komponenst viszont egyszer szám-

tani átlagként határoztuk meg: az így kapott eredményt számítottuk át víz-

mentes formában (IV. táblázat).

A szerpentinnek átlagösszetétele illóanyagmentes alakban
III. táblázat — Table III.

Ófalu—I.

(8)

Ófalu—n
(3)

Helesfa

(6)

Gyód
(3)

Perkupa
(5)

Pyrox

.

Per id.
Lherz

.

(69)

Harzb

.

(71)

SiO, 42,85* 55,85* 53,72* 45,05 43,75 44,64 50,78 43,90 45,7 45,0
TiO, 0,01 0,0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,53 0,82 0,2 0,1

2,24 1,35 4,42* 2,03 2,45 2,21 4,12 4,02 3,7 1.7

Cr,03
— — — — — 0,43 — 0,3 0,3

FeaO, 7,57 7,67 7,38 6,72 6,28 5,19 2,45 2,53 5.1 6.8

FeO 2,24 2,16 2,08 2,41 0,59® 0,82* 7,41 9,92 3,6 2,2

HnO 0,16 0,11 0,37* 0,13 0,09 0,14 0,13 0,21 0,1 0,1

IfgO 43,72* 31,90* 30,68* 43,21 46,51* 46,01* 21,83 34,29 38,4 42,6

CaO 0,97® 0,69* 0,66* 0,31 0,18* 0,50 12,07 3,49 2,3 0,7

Na,0 0,11 0,08 0,25* 0,07 0,06 0,04* 0,45 0,56 0,3 0,2

K,0 0,03 0,11 0,36* 0,07 0,08 0,01 0,21 0,25 0,1 0,1

P.O. 0,09 0,08 0,08 0,01 0,01 0,00 ~

* —C0 2-korreláeióból számított adat: zárójelben — az adatok száma magyarországi adatok forrása: I. táblázat
Pyrox. — XocKOLDS-féle átlagos piroxenit [Huan'G, 1962]
Perid. — NocKOLDS-féle átlagos peridotit [Huang, 1962]
Lherz. — óceáni lherzolitok átlaga [Kasincev et al., 1979]
Harzb. — óceáni harzburgitok átlaga [Kasixcev et al., 1979]
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4a. ábra. Gyód környékének földtani-geofizikai térképei. A: Földmágneses A Z-térkép (Haáz—KomáRümy 1964).
Jelmagyarázat: 1. A függleges térersség skálája, 2. Mágneses anomáliára telepített fúrás és jele. B: Földtani
térkép (Barabás— Baranyi -Jámbor 1964). Jelmagyarázat: 1. Prekainozóos képzdmények felszínének dom-
borzata. 2. Mágneses anomáliára telepített fúrás és jele, 3. Egyéb mélyfúrás, 4. Perm, 5. Szerpentinit, 6. Gránit, 7.

Metamorfitok, felskarbon homokk, szericitpala, 8. Metamorfotok, 9. Vetdések, 10. Tisztázatlan jelleg törések

Fig. 4a. Geological-geophysieal map of the vicinity of Gyód. A: Geomagnetic a Z map (Haáz— Komárom v 1964). L e-

g e n d: 1. Scale of the verticalintensity of the magneticfield, 2. Boreholelocated on the basis of a geomagnetic anomaly
and its symbol, B: Geological map (Barabás—Baranyi—Jámbor 1964). L e g e n d: 1. Surface relief of pre-Cenozoic
formations, 2. Borehole located on the basis of a magnetic anomaly and its symbol, 3. Other boreholes, 4. Permian, 5.

Serpentinite, 6. Gránité, 7. Metamorphites, Upper Carboniferons sandstone, sericitic shales 8. Metamorphites, 9.

Norma! faults, 10. Fault of undear type

A többi hazai szerpentinit közül jó korrelációt (r2 > 0,90) a helesfai szerpen-

tinit egyik komponenssel sem mutat, a gyódi szerpentinitben viszont a FeO,
MgO és CaO, míg a perkupái szerpentinében a FeO, MjrO és Na.,0 mennyisége
változik szoros összefüggésben a CO^tartalommal (II. táblázat). Ez utóbbi

alacsony szint je miatt a mintánként korrekció nélkül illóanyagmentes formára

átszámított elemzések (IV. táblázat) már közelítleg helyes képet adnak az
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Gyód-4
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A szerpentinetek mintánkénti összetétele illóanyagmentes alakban

IV. táblázat — Table IV.

Helesfa--1 Helesfa --2 Gyód—2 Perkupa-bánya

121,0 300,0 400,0 134,6 143,0 300,0 82,0 90,5 125,0 4 5 6 7 11

SiO, 45,74 43,81 44,89 45,15 45,65 45,03 43,95 44,08 43,76 44,56 43,96 44,96 44,87 44,34
TiO s 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A1 2O s 1,85 2,81 1,74 2,00 2,00 2,22 2,45 2,52 2,39 3,38 1,25 2,17 2,34 1,89
Cr.O, 0,37 0,56 0,41 0,48 0,34
Fe 20, 6,68 6,78 6,97 6,92 6,37 6,58 6,49 5,88 6,53 5,15 6,98 5,29 5,47 7,60
FeO 2,40 2,12 2,29 2,47 2,78 2,39 1,72 0,95 0,93 0,91 1,56 1,30 0,87 2,63
MnO 0,16 0,18 0,13 0,09 0,09 0,11 0,10 0,09 0,09 0,12 0,12 0,13 0,16 0,17
MgO 42,83 43,97 43,51 42,60 42,27 44,05 43,08 45,45 45,53 44,95 44,61 45,00 44,99 41,29
CaO 0,12 0,21 0,37 0,58 0,35 0,26 2,05 0,94 0,58 0,35 0,41 0,54 0,70 0,55
Na20 0,08 0,05 0,05 0,09 0,09 0,03 0,06 0,02 0,08 0,19 0,55 0,21 0,12 1,20
K 20 0,09 0,06 0,05 0,08 0,08 0,07 0,09 0,06 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
^2^0 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 ,000

Az adatok forrása: I. táblázat

összetétel változékonyságáról; korrekciót csak az átlagok (III. táblázat) számí-
tásánál alkalmaztunk (az ófaluival azonos módon).

Megállapíthatjuk, hogy az ófalui, helesfai, gyódi és perkupái szerpentinitek
vegyi összetétele (H 2

0 és C0 2 nélkül) meglehetsen állandó, s a minták közti

eltérések jelentéktelenek. A területenkénti átlagösszetételek ugyancsak igen

hasonlóak egymáshoz, egyetlen kivétel az ófalui II. mintacsoport; ebben a
többihez hasonlóan Si0 2 és MgO van dönt túlsúlyban, de rendkívül szokatlan
arányban. Valószínnek látjuk, hogy eme 3 minta elemzési adatai nem tükröz-
nek reális kzetösszetételt, ezért a továbbiakban ezeket figyelmen kívül hagy-
juk és ,,ófalui szerpentinit” alatt csak az I. csoport átlagát értjük.

Az eredeti magmás kzetanyagot illeten két alternatíva vetdött fel: peri-

dotit (Erdélyi, 1970, 1971; Ghoneim—Szederkényi, 1979) és piroxenit

(Szederkényi, 1974, 1976a, 1977a). A Nockolds-féle átlagokkal (Httang,

1962) összevetve, megállapíthatjuk (III. táblázat), hogy a piroxenit biztosan

kizárható: jóval több benne a SiÖ
2 ,
A1 203 és különösen a CaO és jóval kevesebb

a MgO. Az „átlagos peridotit” már közelebb esik a tárgyalt kzetekhez, de
ugyanolyan irányú, bár az „átlagos piroxenit”-nél lényegesen kisebb mérték
eltérést mutat tlük. Ez az „átlagos peridotit” a kontinenseken elforduló kü-
lönféle „peridotit” minsítés kzetek összességét képviseli.

Kontinenseken többféle magmás formációkban fordulnak el peridotitok

(Kuznecov, 1964); ezek többségében alárendelt szerepet játszanak, a túlsúly-

ban lev bázisos vagy alkáli kzetek között réteges—sávos differenciátum-

ként települve. Ilyen a gyrt területek gabbró—piroxénit—dunit formációja;

ehhez igen hasonló a kratonok differenciált gabbró— nórit formációja, amely
általában nagyméret lopolitokban jelentkezik. Ugyancsak kratonokon lép fel

az alkáli— ultrabázitos— karbonatitos formáció, függleges település kon-

centrikus oszlopszer intrúziók alakjában. Könny belátni, hogy az utolsó

kett már a települési viszonyok, az els pedig metalogéniai profilja (Ti-Fe-V)

alapján kizárható.

A dél-dunántúli szerpentinitek analógjai elssorban a dunit— harzburgit for-

máció kzetei („alpi típusú ultrabázitok”) között keresendek. Ez a formáció

az ún. ofiolitos sorozat alsó tagja, maga az ofiolitos sorozat pedig az óceáni

litoszféra kontinensre tolódott foszlánya. Kézenfekv ezért a dél-dunántúli

szerpentinitek analógjait óceáni kzetek között keresnünk (III. táblázat).
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5. ábra. Az ófalui szerpentinitek SiO„ MgO- és CaO-tartalmának összefüggése a CO,-tartalommal. Elemzési adatok
forrása: I. táblázat. Jelmagyarázat: 1. Az I. csoport mintái és regressziós egyenesei, 2. A II. csoport mintái

és regressziós egyenesei

Fio.5. Relationship betweentheSiO„ MgO and CaO contents of the Ófalu serpentinites and theirlCO, content. Analy-
ses takenfrom Table I. Le g e n d: 1. Samples and regression straights of Group I, 2. Samples and regression straights

of Group II

Az ófalui és helesfai szerpentinit vegyi összetételének azonossága az óceáni
harzburgitok átlagával minden kétségen felül áll, de aligha minsíthetjük a
gyódi és a perkupái átlag hasonlóságát is másnak, mint jól egyeznek. Ugyan-
akkor az óceáni lherzolitoktól az eltérés már eléggé világos: a dél-dunántúli
kzetek Al 20 3

-tartalma jóval közelebb esik a harzburgitokéhoz, s az óceáni

4 Földtani Közlöny
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lherzolit és harzburgit között a Si0 2 -, MgO- és CaO-tartalomban mutatkozó
eltérés tendenciáját tekintve, a dél-dunántúli szerpentinitek a harzburgitokon
túl, valószínleg a dunitok irányába esnek. A dél-dunántúli szerpentinitek tehát

a mai óceáni harzburgitokéhoz igen közel álló összetétel kzetekbl keletkez-

tek.

3. A peridotitok eredete és települési lehetségei

A dél-dunántúli szerpentinitek a kontinentális litoszféra fels szintjeiben

települnek. Harzburgitos kzetanyaguk csak közvetlenül a köpenybl szár-

mazhat. Srségük jóval nagyobb, mint a kontinentális kéregé és megegyezik
a felsköpenyével, ezért hidrosztatikus felhajtóer nem emelhette ket a kon-
tinentális kéreg fels részébe, így ott sem intruzív, sem effuzív testekként nem

Va

ESO^bE] 6ES3

6a. ábra. A kontinens — szigetív kollízió elvi vázlata Zonensajn L. P.— Ktjz’min M. I. Moralev V. M. (1976) nyomán
módosításokkal. Jelmagyarázat: 1. Óceáni litoszféra, 2. Kontinentális litoszféra, 3. Mobilizált palingén grani-

toidok(magashmérséklet metamorfózis kíséretében), 4. Karbonátos self üledékek, 5. Szigetív-vulkánitok, 6. A konti-

nentális lábazat üledékei (jórészt turbiditek). Sh = self, Tr = óceáni árok, St = üledékes terrasz, Va = vulkáni ív

Oz = obdukciós öv, Mg = „miogeoszinklinális öv”, N = takarók, MA = „szegély antiklinórium”, EG = „eugeoszm

klinális öv”, GG = gránit-gneisz boltozatöv, Mob = a betolódott kontinentális kéreg mobilizációja

Fig. 6a. Idealized sketch of continents to island arc collision after Zonenshain, L. P.— Kuz’miíí, M. I. and Moraxev,

V. M. 1976) modified. Légén d: Oceanic lithosphere, 2. Continental lithosphere, 3. Mobilized palingenic gránité

(accompanied by high-temperature metamorphism), 4. Carbonate shelfsediments, 5. Island arc volcanics, 6. Continen-

tal slope sediments (mainly turbidites). Sh = shelf, Tr = oceanic trench, St = sedimentary terrace, Va = volcanic^

arc, Oz = obduction zone. Mg = ,,mygeosynclinal zone”, N = nappe structures, MA == „marginal anticlinorium
”

EG = „eugeosyncnal zone”, GG = granite-gneiss dome zone, Mob = mobilization of the subducted

Continental margin
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települhetnek. Ugyanez a srségtöbblet zárja ki a tektonikus felnyomulást is

a köpenybl, függetlenül attól, milyen képlékenységet tételezünk fel a szerpen-

tinitekre.

A dél-dunántúli szerpentinek vegyi összetételüket tekintve az óceáni harz-

burgitok analógjai, mai helyzetük magyarázatára egyetlen reális lehetség,

ha ezt az analógiát óceáni eredet bizonyítékaként fogjuk fel. Ebben az esetben
ugyanis rendelkezésünkre áll olyan mechanizmus, amely magyarázatot szol-

gáltat arra vonatkozóan, hogyan jelenhetnek meg peridotitok kontinentális

kéreg képzdményeiben. Ez a mechanizmus az obdukció, vagyis az óceáni

litoszféra kontinentális kéreg fölé tolódása, ami akkor lép fel, ha egy szigetív

alá kontinentális litoszféra tolódik (Zonensajn et al., 1976). Maga a szigetív

óceáni litoszféra szubdukciójával jön létre; kollízió (6a., b. ábra) azáltal jön

létre, hogy a betolódó lemez óceáni része elfogy és a korábbi óceán túlsó partján

lev kontinens odaér a szigetívhez.

A szigetívek gyakran óceáni litoszférán jönnek létre, s így aljzatukban óceáni

litoszféra-elemek lehetnek (Kasincev et ah, 1979; Sarasz’kin et ah, 1980),

amelyek a betolódó kontinentális litoszféra fölé kerülnek (ez az obdukció).

Az óceáni litoszféra anyaga nagyobb srség, mint az alatta levasztenoszféra,

ezért szubdukció során mintegy elmerül benne; ennek következtében nemcsak
elre, hanem lefelé is húzza a vele merev kapcsolatban álló kontinentális lito-

szféra-részt. Mihelyt a szubdukció megsznik és ez a húzóhatás végetér, a kör-

6b. ábra. A geoizotermák helyzetének változása kontinens-szigetiv kollízió folyamán, Zonensajn L. P.—Kuz’min M.
I.—Moralev V. M. (1970) nyomán, módosításokkal. Jelmagyarázat: 1. Litoszféra-lemezek körvonala (a 9.

ábráról), 2. Fbb törések (a 9. ábráról), 3. Geoizotermák menete (vázlatosan)

Fia. 6b. Variation of the position of the geoisotherms during collision. (after Zonenshain, L. P.— Kuz’min, M. I. and
Moealev, V. M. 19?6) modified. L e g e n d : i. Ontlines of 11 thospherical plates (írom Fig. 9), 2. Main fanlts (from Flg.

9), 3. Course of geoiBotherm lines (sketched)

4*



52 Földtani Közlöny 113. kötet, 1. füzet

nyezeténél könnyebb kontinentális litoszféra kiemelkedik: ez az izosztatikus

kiegyenlítdés.

A Benioff-öv menti hthatás a kollízió befejezdésével megsznik, ter-

mikus kiegyenlítdés játszódik le, ami a betolódott kontinentális kéreg részle-

ges megolvadását eredményezheti. A kiolvadt anyag környezeténél könnyebb,
ezért diapirszeren felemelkedik, benyomulva a felette lev óceáni— szigetív

komplexumba, elsegítve az izosztatikus kiegyenlítdést. A termikus és izoszta-

tikus kiegyenlítdés együttese az a folyamat, amelyet a klasszikus földtan

,,orogenezis”-nek nevezett. Ennek során az obdukálódott óceáni szigetív

komplexum mélyen erodálódik, s esetleg csak foszlányai maradnak meg. Ezek
a foszlányok az obdukálódott litoszféra legmélyebb szintjeibl származnak,
vagyis fleg peridotitból állnak. A peridotitok települési formájának két válto-

zatát különböztetjük meg: az egyiket törésmentinek, a másikat gvrtnek nevez-

hetjük.

Törésmenti településnél a peridotit az obdukálódott takarót felszabdaló

tektonikai mozgások során kerül mai helyére. Srségtöbblete elsegítheti

besüllyedését az izosztatikus kiegyenlítdéssel kapcsolatos kiemelkedés során

keletkez töréses övékbe, ezért valószínbb a felülrl származás, még eltoló-

dásos mozgásnál is. Ez a települési forma elssorban a gránitosodási övtl távol

valószín.
Gyrt település akkor jön létre, ha az obdukálódott takarórendszer konti-

nentális aljzatával együtt gyúródik. A metamorfózis övében mindkett annyira

képlékennyé válhat, hogy a gyrdés izoklinális, st akár többszörösen gyrt
redket is létrehozhat. Mélyen letarolt állapotban már csak a korábbi takarók

legmélyebbre nyúló szinklinálisainak csücskei maradnak meg.

A dél-dunántúli szerpentinittestek alakja mindkét települési formának meg-
felel, vagyis nem ad alapot a választáshoz. Az azonban világos, hogy lefelé

kiékeldnek és semmiféle ,,gyökérzóná”-val nem rendelkezhetnek.

A peridotitok mélange- vagy olisztosztrom-képzdés útján is megjelenhet-

nek a kontinentális kéregben.

A dél-dunántúli szerpentinetek tehát kontinens— szigetív kollízió és azt kö-

vet termikus— izosztatikus kiegyenlítdés bizonyítékának tekinthetk. Konk-
rét települési viszonyaikra az alábbi lehetségeket látjuk: Helesfa — törés-

menti, Gyód — törésmenti vagy szinklinális-szer, Ófalu — törésmenti, szinkli-

nális-szer (esetleg olisztolit vagy tömb mélange-ban).

4. A szerpentinitek metamorfózisa

Az els szerpentinesedés legkésbb a szubdukció során játszódott le, így a

peridotit -testek mai helyzetükbe már valószínleg szerpentinesedett állapotban

kerültek. A lizarditos— klinokrizotilos összetétel ennek a metamorfózisnak meg-

felelne, de ugyanúgy lehetne bármilyen kési alacsonyhmérséklet metamor-
fózis terméke is. Az obdukció utáni metamorfózissal kapcsolatban egv sor

probléma merül fel:

1. A Helesfa-1 fúrás szerpentinit alatt talkos kzeteket tárt fel szerpentime-

,,közbetelepülések”-kel. A szerpentinitek talkosodása mind hidrotermális

hatásra, mind zöldpala-fácies metamorfózisra bekövetkezhet (Deer — Ho-
wie—Zussman, 1963). Erdélyi J. (1974) szerint a talk olivinbl és/vagv orto-
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piroxénbl is képzdhet vízgz jelenlétében 700— 800 °C-on. Egészében véve
tehát a talk akár szerpentinbl, akár olivinból—ensztatitból képzdhet, legva-

lószínbben magasabb hmérséklet metamorfózist jelezve.

2. A Gyód-2 fúrás szerpentinitjében Erdélyi J. (1971, 1974) klinoensztatitot

és forsteritet mutatott ki. Szerinte (Erdélyi, 1974) a szerpentin 800 °C felett

alakul át forsteritté és részben ensztatittá, amely utóbbiból 1140 °C-on képz-
dik klinoensztatit. 2— 3 cm-es klinoensztatit -kristályok vizsgálatával kimu-
tatta, hogy azok elbb kloritosodtak (kb. 500— 600 °C-on), majd lizardittá

alakultak (400 °C alatt), vagyis a progresszív metamorfózist ers retrográd

metamorfózis követte. Ez felveti az alacsonyhmérséklet szerpentin-ásvá-

nyok több generációjának kérdését.

3. A helesfai és a gvódi szerpentinitet aplit-mikrogránit telérek szelik át.

Ers Mg-metaszomatózisuk során a Mg forrása maga a szerpentinit lehetett.

E metaszomatózis hidrotermális eredete rendkívül kevéssé valószín, mivel

az a mellékkzetben is nyomot hagyott volna; ezért ezt a metaszomatózist
inkább metamorf jelenségnek tekinthetjük: savanyú magma és ultrabázisos

mellékkzete között nagy hmérsékleten és nyomáson lejátszódó reakció ered-

ményének. Legegyszerbbnek az a feltételezés tnik, hogy ez a metamorfózis
azonos azzal, amelynek kiolvadási produktumai az aplit-mikrogránit telérek.

Ez azonban meglehetsen magas (min. 700— 800 °C) hmérsékletet jelezne,

aminek a szerpentin-ásványok elváltozásában is tükrözdni kellene. Lehet,

hogy a gvódi szerpentinit klinoensztatitja és forsteritje, a helesfai szerpentinit

talkja és mindkett kiontja ezt a hhatást tükrözi, ebbl azonban a lizardit

és klinokrizotil zömének késbbi keletkezése következhetne. Megfelel szöveti

elemzés hiányában a vázoltakra nincs bizonyíték. Az sem érthet, miért van
az, hogy az aplit-mikrogránit telérek és Mg-metaszomatózisuk Gyódnál és

Helesfánál egyformán jelentkeznek, ugyanakkor klinoensztatit és forsterit csak

a gvódi. talk pedig csak a helesfai szerpentinitben fordul el.
4. Az ófalui szerpentinittest küls övében M. F. Ghoneim és Szederkényi

T. (1979) szerint antigorit lép fel, utólagos hhatást tükrözve. Erdélyi J.

(1974) szerint az ófalui szerpentinitben nincs antigorit, viszont sok benne a
kontakt-eredet forsterit, ensztatit és klinoensztatit, továbbá a monoklin klorit

és a böhmitbl 800—1000 °C-on keletkezett y-Al,03 ,
ami csak a lizardit és kri-

zotil kési keletkezését elfogadva lenne érhet.
•5. A helesfai szerpentinitbi Szederkényi T. (1970), az ófaluiból Jantsky

B. (1979) gránátot említ; ha ez a gránát metamorf eredet, legalább 15— 20

km mélységnek megfelel nyomást tükröz (Lutc, 1974), ami már normális

geotermikus mélységlépcs esetén is nagyobb hmérsékletet jelez, mint akár
az antigorit stabilitásának fels határa. Ez pedig mind a helesfai, mind az

ófalui szerpentinesedés metamorfózis utáni voltára utalna. Közvetve ugyan,
de még nagyobb nyomásra és hmérsékletre mutat az eklogit megjelenése a

Gyódhoz közel es Görcsönynél (Ravasz-Baranyai, 1969). Ez az eklogit

legvalószínbben eredetileg a gvódi peridotittal asszociáló bázisos magmatitból
keletkezhetett, s ásványos összetétele és szövete többlépcss retrográd meta-
morfózist mutat (Ravasz Baranyai, 1969), ami megersít abban a feltevé-

sünkben, hogy a mai szerpentinásványok zömmel kési keletkezések.
Mindezek a körülmények arra mutatnak, hogy a dél-dunántúli szerpentini-

tek bonyolult, többszakaszos metamorfózison estek át, amelynek elemzése nem
történt meg és amely így egyenlre nem értelmezhet. Valószínnek látszik,

hogy a lizardit és krizotil alacsonyfokú metamorfózis terméke.
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5. Földtani fejldéstörténet és kor

A földtani fejldéstörténetet illeten két biztos támpontunk van: peridotit és
gránitosodás jelenléte. Az els kontinens—szigetív kollíziót, a második poszt -

kolliziós termikus—izosztatikus kiegyenlítdést jelez. Legegyszerbbnek egy
olyan koncepció látszik, amely ezt a két jelenséget okozati összefüggésbe hozza.
Egy ilyen koncepció alapján az alábbi következtetések vonhatók le:

1. A gyódi és a helesfai szerpentinitben észlelhet aplit-mikrogránit telérek

a peridotitokat kontinentális kéregbe juttató obdukciót követ posztkolliziós

gránitosodás termékei, akárcsak a szerpentiniteket ért metamorf hhatás.
2. A Föld reális méreteibl és a megfigyelhet spreading- és szubdukció-

sebességekbl kiindulva, egv-egv konkrét óceáni kéregrészlet maximális élet-

tartama 150— 200 millió év. Mivel a gránitosodás végs fokon óceáni kéregrész
teljes eltnését lezáró folyamatnak tekinthet, a peridotit legfeljebb 150— 200
millió évvel lehet idsebb a gránitoknál.

3. A gránitosodás a betolódott kontinentális kéreg mélyebb szintjeiben indul

meg. A kiolvadt gránit eredeti környezetének foszlányaival együtt az óceáni—
szigetív komplexumba nyomul, amely mai mellékkzetének zömét alkothatja.

4. A peridotit és gránit által rögzített események sorrendje a következ:
normális óceáni spreading — szubdukció — kontinens szigetív kollízió

posztkolliziós termikus— izosztatikus kiegyenlítdés.

A korminsítéseket e modell keretében csak idben visszafelé adhatjuk meg.
A posztkolliziós kiemelkedéssel kapcsolatos gránitosodás és metamorfózis fels
korhatárát az adja meg, hogy a megfelel kzetek törmelékanyaga megvan a

terület felskarbon alsóperm üledékeiben (Szederkényi, 1974). Ezen üledé-

kek molassz-kifejldése arra mutat, hogy hegyvidéki terület mélyedéseiben
halmozódtak fel; e hegyvidék létrejöttét legegyszerbben a posztkolliziós kie-

melkedéssel magyarázhatjuk, ami a gránitosodás— metamorfózis korát az alsó-

karbonra rögzíti. Ezt legfeljebb 10 millió évvel elzhette meg a kollízió kez-

dete. A kollízió tehát legkorábban a felsdevonban indulhatott meg. A szub-

dukció idtartama nem becsülhet, de a kollízió idpontjából az következik,

hogy az óceáni litoszféra legkorábban az ordovíciumban keletkezhetett. Ez
összhangban van azzal a megállapítással, hogy az ófalui sorozat legvalószínbb
kora analógiák alapján szilur (Szederkényi, 1970), részben esetleg ordovíciumi

(Szederkényi, 1977a) vagy devon (Szederkényi, 1977c).

A tárgyalt dél-dunántúli képzdmények által rögzített események tehát a

következk (14. ábra):

1. Spreading: óceáni képzdése, partjain si (prekambriumi) kontinentális

egységekkel — (ordovícium ?) szilur (devon?).

2. Szubdukció: szigetív létrejötte zömmel óceáni kérgen devon.

3. Kollízió: a betolódó óceáni litoszférával összeforrt si (prekambriumi)

kontinentális egység nekiütközése a szigetívnek és a szigetív alá tolódása

(felsdevon) -alsókarbon.

4. Lepusztulás tönkösödés: felskarbon -alsóperm.

A szubdukció irányát és a kollíziós szutúra helyét a szerkezeti övesség tanul-

mányozása alapján határozhatnánk meg. Ez az övesség a szükséges részletes-

séggel jelenleg nem rekonstruálható.
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Plate tectonics interpretation of the South Transdanubian
ultramafics

Zoltán Bállá

Original rock of the South Transdanubian serpentine was oceanic harzburgite accord-
ing to Chemical composition. In country metamorphic rocks and granites, serpentines lie

with steep tectonic contacts. They must have got in this position from above trough-ob-
duction. Consequently, these bodies wedge out dovmvards and do nt have any „roots”.
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Serpentines underwent multiphase and partly very strong metamorphism, and their

present lizardite—chrysotile composition has been developed probably in last phases.
Régiónál granitization seems to be connected with the obductional origin of the peridotite

bodies. Accordingly, the following geological history appears to have taken piacé: oeeanic
spreading — about Silurian; island arc development through subduction — about Devo-
nian; collision of Precambrian continent having located on the coast of former óceán,
with island arc — Upper Devonian to Lower Carboniferous; postcollisional thermic—iso-

static equalization („orogeny”) — Lower (and Middle?) Carboniferous. The Upper Car-
boniferous to Lower Permian molasse is probably a product of the denudation and pene-
planation after this „orogeny”.
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Az egri és novaji típusszelvények

foraminifera-faunája*

Dr. Horváth Mária**

(4 ábrával, 2 táblázattal, 3 táblával)

1.

Bevezetés

Az 19(5 7-es bolognai CMNS kongresszus után került sor a Középs-Paratethys regionális

emeletrendszere kidolgozására és a sztratotípusok kijelölésére, melyeket az 1975-ös

bratislavai kongresszus fogadott el. Báxdi és Sene§ 1968-ban javasolták az egerien regio-

nális emelet felállítását oligo-miocén átmeneti emeletként, megszüntetve ezzel a „kat-
tien”, ,,katt-akvitánien”, „akvitánien” értelmezésével kapcsolatos vitákat. Nyitva ma-
radt az oligocén-miocén elhatárolásának kérdése, melyre mind a mai napig nem született

egységes, elfogadható döntés.
A Középs-Paratethys regionális emeleteinek leírása az ajánlással egyidben meg-

indult és az eredmények publikálása a „Chronostratigraphie und Neostratotypen” c.

sorozatban folyamatosan történik. E sorozatban látott napvilágot az „Egerien” kötet,

melyben Báxdi és Sene§ (1975) az emelet határait definiálták. É kötetben közöltük há-
rom magyarországi típusszelvény (Eger, Novaj-Nyárjas, Budafok— 2. sz. fúrás) foramini-
fera-faunáját is, de csak táblázatos összefoglalásban. Jelen dolgozat tartalmazza a teljes

bentosz- és plankton kisforaminifera-fauna leírását, értékelését, a faunatársulások paleo-
ökológiai elemzését az Eger, Wind-téglagyári és Novaj, Nyárjas-teti szelvények alapján.
A Budafok—2. fúrás hasonló feldolgozásának eredményei már korábban közlésre kerültek
(Báxdi, Horváth és T. Makk 1974, Horváth és T. Makk 1974).

2.

Irodalmi áttekintés

Az egri Wind-féle téglagyári feltárás faunája és annak kora már a század eleje óta vitatéma. Itt csak Telegdi
Roth K. (1912, 1914), Gábor R. (1936), NOSZKY J. (1936, 1951), SCHRÉTER Z. (1939), B. CZABALAY L. (1958), BOOSCU
L. (1961) dolgozataira utalok.

A téglagyári szelvény rétegenként gyjtött molluszka faunáját az itt mélyült 80 m-es fúrás adataival kiegészítve
Báldi T. (1966) publikálta. A makroflórával Andreánszky G. (1966), Nagy L.-né és Pálfalvy I. (1963), a nannofln-
rával B. Beke M. (in Báxdi és Senes 1975) foglalkozott.

A foraminifera-faunát elsként Majzon L. (1942) vizsgálta. Véleménye szerint „Az egri kövületes rétegek az alattuk
fekv agyaggal fiatalabb katti szintet képviselnek, mely foraminifera faunája révén a miocénbe sorolható”. Majzon X.
(1974) a már említett fúrás foraminiferáit is feldolgozta. Részletes foraminifera vizsgálatokat Nyir R. ((1962)
folytatott, munkájának eredményei sajnálatos módon kéziratos formában maradtak.

A Novaj-nyárjasi szelvényrl elször Sceréter Z. (1939) tett említést, a nagyforaminiferás rétegeket felseocén-
nek tartva. Innen írtak le elször magyarországi miogypsinákat (Drooger in Báldi et al. 1961), részletes faunafeldol-
gozás eredményeként. A makrofauna új, teljesebb feldolgozása során Báldi (in B. Beke és Báldi 1974) a kiscelli

agyag feletti teljes rétegsort az egerienbe helyezve korábbi véleményét módosította. A nannoflórát B. Beke M. (in

B. Beke és Báldi 1974) vizsgálta.
A két rétegsor plankton foraminifera-faunáját Kenaiyy A. J. (1968) dolgozta fel elsként.

3.

Típusszelvények leírása

3.1. Eger, Wind -téglagyári szelvény

Az egerien holosztratotípusa. A rétegsort Báxdi T. (1966) nyomán tárgyalom. Változás
az akkori állapotokhoz képest, hogy a fejtési szint már elérte a „glaukonitos homokk”
tagozatot.

• Elhangzott a MFT slénytan-Rétegtani Szakosztálya 1979. ülésén.
* * ELTE TTK Földtani Tanszék.
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3.1.1. Kiseelli agyag

A fúrásban feltárt vastagsága kb. 35 ra, uralkodóan márgás aleurit, felfelé gyengén homokos. Makrofaunát nem
tartalmaz.

A foraminifera-fauna rendkívül gazdag, Uvigerina hantkeni közösség, az U. hantkeni és

Heterolepa-félék (H. eocaena, H. costata, H. simplex) gyakoriságával. A fúrásszelvényven
45 m-nél eltnnek a faunából a Cyclamminák (C. acutidorsata, C. rotundidorsata )

,

két

Vulmdina- (V. nummulina, V. haeringense) és két Tritaxia-taxon CT. havanensis, T.

haeringensis). A faunaváltozás oka fleg a fáciesváltozás, az agyagmárga glaukonitosodá-
sa. glaukonitos homokkbe való fokozatos átmenete.
A planktonban a Globigerina ouachitaensis és Gg. praebulloides alakkor jellemz.

Kexawy A. J. (1968) a Globigerina ouachitaensis plankton zónát írta le a rétegsor e szaka-

száról. Véleményem szerint a kiseelli agyag e szakasza megfelel Sztrákos K. (1974. 1978)

Turborotalia munda endemikus zónája fels részének, ill. Blow W. H. ( 1 969) P 20 (= N 1

)

zónája egy részének (1. táblázat).

Eger, Wind-téglagyári szelvény molluszka és foraminifera közösségei

Molluscan and foraminiferal eommunities from the Wind brick-yard profilé at Eger

Táblázat — Table I.
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További jellemz fajok a fentieken kívül: Spiroplectammina carinata, Vulvulina capreolus , Tritaxia szabói, Karre-
riella siphonella, Sodosaria div. sp., Lenticulina div. sp., Marginulinopsis fragaria, Vaginulina sp., Vaginulinopsis
gladius, Sphaeroidina bulloides, Bolirina antiqua, B. semistriata, Bectobolirina zsigmondyi , Stilostomeüa div. sp., Buli-
tnina kasselensis, Baggina philippinensis, Siphonina retieulata, Turborotalia munda, Olobigerina officináiig, Planulina
div. sp., Aldbamina tangentialis. Ggroidina soldanii, Anomalina div. sp., Anomalinoides grosserugosus, Cibicidoides
tingerianus, Heterolepa bnllata, Almaena osiiabnigensis s. \.,Ceratobulimina contraria, Hoeglnndina eocaena.

3.1.2. Egri formáció

Üledékfolytonossággal fejldik ki a kiscelli agyagból: holotipusában négy, fokozatos regressziót mutató tagozat
különíthet el.

3. 1.2.1. Glaukonitos homokk tagozat

Azösszlet glaukonittartalma változó. A tagozat alsó harmadában, 36,2 m-nél jelenik meg a makrofaunában a Fia-
bellipecten burdiqalensis. melynek belépése alapján vonták meg a kiscellien/egerien határt (Báldi T. 1966, 1973;
Báldi T. és Sexes J. 1975).

A glaukonitos ö-sszlet mélyebb, 45 27 in közti szakaszán (a fúrásszelvényben) a
Spiroplectammina carinata-Heterolepn dutemplei közösség van, de a kiscelli agyagra jellemz
heterolepákat a H. dutemplei váltja fel. A közösségjelzket kísér formák közül egyes
szakaszokon kiugró az UvigerinagaUowayi, Alabamina tangentialis, Almaena osnabrugensis
s. 1., Hoeglundina eocaena egyedszáma. A fúrásszakasz fels részén eltnik a Baggina
philippinensis és csökken a Bectobolirina zsigmondyi egyedszáma.

Ez a szakasz felel meg Majzon L. (1966) ..Disc.orbis ambiguus” -os szintjének. A Discor-
bis ambiguus (= Planulina ambigua) a rétegsorban 50 m-nél jelenik meg, 45— 27 m
között minden mintában, kis példányszámmal elfordul.
A homokkösszlet magasabb, durva glaukonitszemcsés szakaszán lenticulinás-hetero-

lepás közösség van, a Lenticulina inornata, Heterolepa dutemplei és Spiroplectammina
carinata gyakoriságával. A közösség perzisztens fajokból áll, új taxon nem jelenik meg.
Kenawy A. J. (1968) az egri formáció glaukonitos összletében és a molluszkás agvag-

márga tagozat alsó 12 m-ben a BoLLi-féle Globigerina ampliapertura zónát vélte felismerni.

A jelen feldolgozás során tipikus Globigerina ampliapertura jelenlétét nem sikerült bizonyí-
tani. Átmeneti, plankton mentes szakasz után továbbra is a Globigerina ouachitaensis és

Gg. praebulloides alakkör jellemz. 36 m-ben (a Flabellipecten burdigalensis-sel együtt)
megjelenik a Turborotalia obesa.

További jellemz fajok a fentieken kívül: Karreriella siphonella, Sigmoilina celaia, Leniiciiliuu ,n , . 3p., ilargmulina
behmi, Sphaeroidina bulloides, Bolivina antiqua, B. elongata, Bulimina alsatica, Uvigerina hantkeni, Siphonina reticula-

ta, Asterigerinata planorbis, Globigerina officináiig. Qlobigerinoides sp., Globoeassidulina globosa, Gyroidina soldanii,
Cibicidoides conspiciendu s,C . ungeianus, Melonis affinis, il. soldanii, Ceratobulimina contraria.

B. Beke (in Báldi és Senes 1975) a glaukonitos homokk tagozatban a MARTixi-féle
XP 25 (Sphenolithus ciperoensis

)

kronozónát mutatta ki. A tagozat egyben megfelel a
Miogypsina complanata zónának, mint arra Báldi T. (in Báldi T. és Senes J. 1975) már
utalt.

3. 1.2. 2. Molluszkás agyagmárga tagozat

A kb. 50 m vastagságú agyagmárga monoton kifejlódés, aleurit-közbetelepülésekkel (LKGÁXYl-féle „x,” és , , x
, '

'

rétegek). A gazdag molluszka fauna a Hinia-Cadulus közösséget képviseli (Báldi T. 1966, 1973: Báldi T. in Báldi T. és
Sex'es J. 1975). Itt található az ún. „alsó flóra” szintje is (Nagy L.-xé és Pálfalvy I. 1963).

E tagozatban is két foraminifera társulás különíthet el. A mélyebb, a Spiroplectam-
mina carinata-Heterolepa dutemplei közösség kb. 40 m vastag összletben van. Az asszociá-
ciót jelz, perzisztens Sp. carinata és II . dutemplei mennyisége meghaladja a teljes fauna
2— 5%-t. A teljes szelvényt figyelembe véve itt a legfontosabbak a Quinqueloculina és

Triloculina-félék. A Miliolina-íéXék hasonló gyakorisága figyelhet meg a törökbálinti
formáció fels tagozatában (Horváth M. in Horváth M. és T. Makk A. 1974). A belép
taxonok közül a legfontosabbak: Trifarina tubulifera, Miogypsina septentrionalis, Sí.

formosensis, Cassidulina crassa, Elphidium crispum, E. flexuosum s. 1.

A plankton a bentoszhoz képest szegény, a fellép új típusú együttesben a legfontosab-
bak a Globigerina angulisuturalis, Gg. o. ciperoensis, Globigerinoides quadrilobatulus primor-
dius. Kenawy A. J. (1968) a tagozatot a BoLLi-féle Globorotalia opima opima zónába
helyezte.
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A molluszkás egyagmárga fels, kb. 10 m-es szakaszán caucasinás-cassidulinás közösség
van (I. táblázat). Az elz társulásból fokozatosan, a taxonszám csökkenésével fejldik ki.
Jellemzk a Caucasina elongata és Cassidulina crassa, gyakori a Lenticulina inomata,
Fursenkoina schreibersiana, Cibicidoides pseudoungerianus. A plankton az elz együttes-
hez hasonló, a taxonszám csökkenése itt is megfigyelhet. B. Beke M. (in Báldi T. és
Sex'eS J. 1975) a molluszkás agyagmárga fels 20 m-ben az NN 1 (Triquerorhabdulus
carinatus

)

nannozóna feltnését jelezte.

További jellemz fajok a fentieken kívül: Textularia grameti, Karreriella siphonella , Martinottiella communis
,
Sig-

moilina celata
, Xodosaria div. sp., Lenticvlina div. sp., Marginulinopsis fragaria, Bolivina beyrichi carinata, B. elongata,

B. rétientata, üvigerina galloicayi, Trifarina gracilis, Valvulineria complanata, Turborotalia obesa, T. opima nana, T,
opima opima, Globoguadrina sp., Seoeponides schreibersii, Alabamina tangentialis, Osangularia umbonata, Anomalina
cryptomphala, Cibicidoides ungerianus, Hanzaicia boueana, Melonis affinis, Almaena osnabrugensis s. 1 .,Ceratobulimina
contraria.

3. 1.2. 3. Agyag-homok váltakozó összletébl álló tagozat

Azlsszlet magában foglalja az „x” réteget, a „középs flórát”, a „k” réteget ésa„tellinásagyagot”(= Legányi-
éle ,,a’* réteg) (vö. Báldi T. 1966).

A foraminifera-fauna Caucasina elongata közösséggel jellemezhet, melyben a Caucasina
elongata mellett Cassidulina crassa, Haplophragmoides canariensifomiis, Textularia gramen,
Cibicidoides pseudoungerianus, Helerolepa dutemplei található nagyobb egyedszámban

.

3. 1.2. 4. A formáció legfels tagozata

A tagozat kb. 40 m vastag, agyag-homok-kavics váltakozásából áll, benne 20 m vastagságú a keresztrétegzett
kavicsos durvahomok, agyagkonkréciókkal, makro- és mikrofauna nélkül. A jellemz makrofauna alapján elkülönített
rétegekben a következ foraminifera-fauna van:

„c” vagy „cerithiumos rétegben” (Telegdi Roth K. nyomán) csak Ammónia
beccarii; a ,,c” réteg alatti homokkben néhány Rotalia propinqua, Cribrononion minutum
és több Ammónia beccarii van;— ,,m” vagy „mytiluszos rétegben” (Telegdi Roth K. nyomán) szintén csak Ammónia
beccarii van, ugyanígy a ,,kj” réteg alatti turritellás homokban is;— a ,,k,” réteg (Báldi T. 1966 nyomán) alsó részén tengeri makrofauna van, Fiabelli-

pecten budigalensis-Bel (Báldi T. 1966, 1973). A kifejldés foraminifera-fauna alapján is a
normál sótartalmú tenger rövid idej visszatérését jelzi. A fauna caucasinás közösség,

uralkodó a Caucasina elongata és Haplophragmoides canariensiformis.
Az egri formáción diszkordánsan az alsó riolittufa (= gyulákeszi riolittufa formáció,

Hámor G. 1978) települ, melynek radiometrikus kora 19,6 ± 1,4 millió év (Balogh K.
in Hámor G. et al. 1979).

3.2. Novaj, Xyárjas-teti szelvény

Báldi T. et al. (1961) és Drooger C. W. (1961) dolgozatai alapján javasolták a szel-

vény egerien faciosztratotípusaként való kijelölését. Az 1972-ben végzett árkolás lehetvé
tett a korábbiaknál részletesebb litológiai megfigyeléseket, a többoldalú flóra- és faunisz-

tikai feldolgozást (B. Beke M. és Báldi T. 1974, Horváth M. 1977, Horváth in Báldi és

Sexes 1975).

3.2.1. Kiscelli agyag

A szelvényben feltárt vastagsága 5 m, zöldesszürke agyag, melyben két szintben tufit és bentonitosodon tufaköz-

betelepülés van. B. Beke M. (in B. Beke és Báldi 1974) szerint az NP 24kronozónánál idsebbnem lehet (II. táblá-

zat).

Foraminifera-faunája teljes egészében hasonló az egri szelvényben feltárt kiscelli

agyagéhoz. Jellemz az Üvigerina hantkeni közösség, az U. hantkeni és Heterolepa- félék

(H. costata, H. bullata, H. eocaena, H. simplex) gyakoriságával. A plankton kis diverzi-

tású, jellemz a Globigerina praebulloides alakkor és a Turborotalia munda.

További jellemz fajok a fentieken kívül: Tritazia szabói, Karreriella siphonella, Lenticvlina div. sp., Sphaeroidina

bulloides, Bolivina antiqua, Planvlina costata, Globocassidulina globosa, Gyroidina sóldanii.
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Novaj, Nyárjas-teti szelvény molluszka és foraminifera közösségei

Molluscan and foraminiferal communities from the Nyárjas-tet profile at Novaj

II. táblázat — TabU II.

Litosztratigráfiai

egységek

‘3

Jj>

2 -g

PC “ÉH
§ &
2 «
3

Nannoplankton

zónák

B.

BEKE

M.

1974

nyomán

Molluszka közösségek
Báldi T. 1974
nyomán

Bentosz foraminifera

közösségek
Plankton foraminifera

közösségek

Plankton zónák
KENAWT A. J. 1968
nyomán

Hinia schlotheimi

Spiroplectammina
carinata

íz;
—

o Z — Turbarolalia obesa OloborotaXia opima
o H közösség opima zóna

SS

ti Cadulus gracilina Heterolepa dutemplei
o
ti ti

közösség közösség

S O (+ Praeglobobulimina)
o ti

•*>

OS Amphislegina lessoni

1
dn

ti
közösség

ti Flabellipecten— Turborotalia opima
5 Odonthocyathus Lepidocyclina Sp. opima közösség Gg.ampliapertura zóna
o
2J

közösség carinata Pl costata

k.

ti
O ti
<
ÉH 3 Olobigerina ouachi-

Ö taensis
<1 9 ? Uvigerina hantkeni

3 3
ti közösség —

3 o
GG Globigerinu praebulloi-

S M des közösség

3 ti

3.2.2. Egri formáció

3. 2. 2.1. Egri formáció novaji tagozata (Báldi T. 1979)

Üledékhézag nélkül, de éles litológiai változással települ a kiscelli agyagra. A kiscellien/egerien határ a megjelen
makrofauna alapján egybeesik a litosztratigráfiai határral (Báldi T. in B. Beke és Báldi 1974).

A kiscelli agyagra a tagozat durvaszernü glaukomtos homokköve települ. A homokk
foraminifera-faunájában a spiroplectamminás-planulinás közösség jellemz, Spiroplectam-
mina carinata és Planulina costata nagy egyedszámával. Az asszociáció alapvet jellegeiben

megfelel az egri sztratotípus glaukonitos összlete mélyebb szakaszán elkülönített spirop-
lectamminás-heterolepás közösségnek, különbözik attól az egyes taxonok egyedszámában
és az itt fellép nagyforaminiferákban. A faunába belép taxonok: Bolivina liebusi,

Cassidulina laevigata, Cancris turgidus, Operculina complanata

;

megjelennek a Quinque-
loculina- és Triloculina-félék, melyek az egész tagozatban változó gyakorisággal, de jel-

lemz módon fordulnak el.

További jellemz fajok a fentieken kívül: Karreriella siphonella, MartinaitUUa communis, Lenticalina div. sp.,

Siphonina reticulata, Qlobocaasidulina globosa, Gyroidina soldanii, Anomalinoides grosserugosus, Cibicidoides conspicien-

dus, Heterolepa dutemplei, H. eocaena, Melonis affinis.

A glaukonitos durvahomokkre vékony lepidocyclinás- és lithothamniumos mészk
települ. A lepidocyclinákat Dbooger C. W. (1961) és Kecskemétit, (in Báldi T. et al.

1961) dolgozta fel. A vékony mészköves kifejldés felett lepidocyclinás márga települ,
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a lepidocyclinákon kívül heterosteginákkal
(
Heterostegina costata, H. n. sp., Papp in

B-Áldi és Sejtes 1975). A szelvény magasabb részén lép fel a Miogypsina septentrionalis

.

A kisforaminifera-faunában az Amphistegina lessoni közösség van, melyben az A. lessoni
mellett gyakoriak és jellemzk a következ fajok: Bolivina liebusi, Cassidulina laevigata,
Trifarina tubulifera, Neoconorbina terquemi, Rosalina globularis, Discorbis discoides,
Asterigerinata planorbis, Elphidium crispum. Itt fordul el az utolsó Tritaxia szabói is,

miogypsinákkal együtt . A planktonban uralkodók a Turborotalia (Globorotalia

)

-félék,
melyek közül legfontosabb a T. opima opima, gyakori a T. opima nana, T. obesa, meg-
jelenik az els Globigerinoides is.

A novaji tagozat zárótagja az agyagos, glaukonitos finomhomokk, melynek foramini-
fera-faunája szintén spiroplectamminás-heterolepás közösséggel jellemezhet. Az asszociáció
a fed molluszkás agyagmárga hasonló fajokkal — Spiroplectammina carinata, Heterolepa
dutemplei — jellemzett társulásától a kísér faimában tér el. Itt még gyakoriak az amphis-
teginás közösség taxonjai is, ugyanakkor eltnnek a miogypsinák, ill. azon taxonok nagy
része, melyek a lepidocyclinás márga társulásában jelentek meg.

További jellemz fajok a fentieken kívül: Karreriella siphoneüa, Lenticulina div. sp., Bolivina fastigia s. 1., ReuseUa
spinulosa, Uvigerina gallon ayi, V. hantkeni, Elphidium flexuosum s. 1., Operculina complanata, Xeoeponides schreibersii,

Amphistegina haueriana, Globocassidulina globosa . Gyroidina soldanii, Anomalina cryptomphala, Cibicidoides ungerianus,
Hanzaicaia americana, Almaena osnabrugensis s.l.

3. 2. 2. 2. Az egri formáció fels tagozata

A tagozatot az egri szelvényben megismert molluszkás agyagmárga képviseli, melynek itt feltárt vastagsága 5 m.

A foraminifera-faunát a Spiroplectammina carinata— Heterolepa dutemplei közösség
képviseli, a közösségjelzk állandó és nagy egyedszámú elfordulásával. Gyakoriak még:
Praeglobobulimina ovata, P. pyrula, Allomorphina trigona, Cibicides lobatulus

;

megjelenik a
Nonionella liebusi. A planktont a Turborotalia-félék uralják; megtalálható a Globigerinoides
quadrilobatulus primordius is.

További fajok a fentieken kívül: LeiUiatlina div. sp., Sphaeroidina bulloides, Valvulineria complanata, Florüus
boueanus, Alabamina tangentialis, Gyroidina soldanii, Cibicidoides pseudoungerianus, C. ungerianus, Almaena osnabru-
gensis s. 1., Ceratobulimina contraria, Hoeglundina elegáns.

4. Paleoökológia

4.1. Alkalmazott módszerek

Paleoökológiai vizsgálataimat a következ adatok figyelembevételével végeztem:
— 3Iinden mintában meghatároztam a fajonkénti egyedszámot— A fajszám és az egyedszám ismeretében a relatív gyakoriság kiszámítható volt
— A fajszám és az egyedszám ismeretében az a diverzitási index értékét Murray J. W.

(1973) nyomán készült diagramról olvastam le— A Miliolina, Textulariina és Rotaliina csoportok %-os arányát szintén diagramban
ábrázoltam. E százalékos megoszlás is segítséget nyújtott a közösségek biotópjának,
mélységi elterjedésének megítéléséhez

A plankton és bentosz %-os arányát is kiszámítottam, ez az érték a tengeri kör-

nyezeteknél elsdleges fontosságú (a plankton részaránya a recens faunákban a küls
selfnél válik jelentssé; Phleger F. B. 1960, Chierici M. A. et al. 1962. stb.)

Az interpretálásnál figyelembe vettem a genuszok és fajok elterjedésére vonatkozó
alapvet munkák (Phleger F. B. és Parker F. L. 1951, Phleger F. B. 1960, Murray J.

W. 1973) és egyéb ökológiai dolgozatok adatait
— Az ökológiai értelmezést nehezít áthalmozás jelen esetben nem okozott nehézséget,

mivel a foraminifera-faunákban allochton elemek nem voltak.

A foraminifera-faunákat a fajok gyakorisági viszonyai alapján csoportosítottam. Egy
közösségben típusosnak, a legnagyobb egyedszámban és állandóan elforduló fajokat

tekintettem. A típusos fajok azonosak a közösség-jelzkkel. Gyakoriak azok a fajok,

melyek változó egyedszámban, de állandóan jelen vannak. Egyéb fajok azok, melyek meg-
jelenése szaggatott, kis példányszámúak, de az adott közösségben való elfordulásuk
jellemz.
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1. ábra. Eger, Wind-téglagyári szelvény. A diverzitási értékek megoszlása a rétegsor foraminifera közösségeiben (Mur-
Eat, 1973 nyomán). J elmagyarázat: 1 . üvigerina hantkeni közösség, 2. Spiroplectamminás közösség a glaukoni-
tos homokkben, 3. Spiroplectamminás közösség a molluszkás agyagmárgában, 4. Caucasina elongata — Cassidulina

crassa közösség, 5. Caucasina elongata közösség

Fig. I. Profilé in the Wind briek-yard at Eger. Distribution of dlversity values in the foraminiferal communíties of
the studied sequence (after Murray 1973). L e g e n d: 1. üvigerina hantkeni community, 2. Spiroplectammina com-
munity in the glauconitic sandstone, 3. Sp iroplectammina community in the molluscan clay-marl, 4. Caucasina elno-

gata-Cassidulina crassa community, 5. Caucasina elongata community

4.2. A fosszilis foraminifera közösségek leírása

4.2.1. Litorális közösségek

4. 2. 1.1. Ammónia beccarii közösség

Típusos fai: Ammónia beccarii
Egyéb fajok : Rotalia propinqua, Cribrononion minutum
Elfordulás: Eger, Wind-téglagyári szelvény, egri formáció legfels tagozata (v. 3.I.2.4. fejezet).
Recens ökológiai adatok : az Ammónia genusz képviseli euryhalin és euryterm szervezetek, eltér tengeri környe-

zetekben, lagúnákban és bels selfen élnek, hmérséklet-igényük 15—30 °C, mélységi elterjedésük 0—50 m (Murray
J. W . 1973, Bradshaw J . S. 1957, 1961). Az Amonia beccarii (és a vele rokon Rotalia-félék) infauna elem, él egyedeit
Brooks A. L. (1967) az üledékfelszín alatt 3 m-relis megtalálta.

Az Ammónia beccarii az intertidális övben az összfauna 4— 33%-t alkotja (Murray J. W. 1970). A Fekete-tenger-
ben 15 180

/.0-es hiposzalin környezetben 20— 100 m között fordul el Ammónia beccarii közösség aleuritos homok
szubsztrátumban (MacaroviCi N. és Cehax-Jonesi B. 1962).
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2. ábra. Eger, Wind-téglagyári szelvény. A foraminifera-faunák jellemz paramétere

Fig. 2. Profile in the Wind brick-yard at Eger. Characteristic parameters of the foraminiferal faunas

Paleoökológiai következtetések

:

a foraminifera-faunák kis diverzitása a normál tengeritl
eltér környezetre utal. Hiposzalin lagunafácies feltételezését a Miliammina fusca
hiánya kizárja (Le Campion J. 1970) és nem valószínsíthet hiperszalin fácies sem.
Az Ammónia beccarii közösség élettere a litorális, ill. eulitorális öv, 0—10 m-es mélység,
gyengén brakk (15—30°/

00-es sótartahnú), 12—15 °C-nál hidegebb víz.
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3. ábra. Novaj, Nyárjas-teti szelvény. A diverzitási értékek megoszlása a rétegsor foraminifera közösségeiben (Mtjr-
RAy, 1973 nyomán). Jelmagyarázat: 1. Amphistegina lessoni közösség, 2. JJvigerina hantkeni közösség, 3.

Spiroplectammina carinata — Heterolepa diUemplei közösség, 4. Spiroplectammina carinata — Planulina costata

közösség
Fig. 3. Profile on the Nyárjastetö at Novaj. Distribution of diversity values in the foraminiferal communities of the
studied sequence (after Murray 1973). Legend: 1. Amphistegina essoni community, 2. üvigerina hantkeni com-
mumty, 3. Spiroplectammina carinata— Heterolepa dutemplei community, 4. Sprioplectammina carinata— Planulina

costata community

4.2.2. Középs-mélyszublitorális közösségek

4.2.2. 1. Caucasinús-cassidulinás közösségek

Típusos fajok: Caucasina elongata, Cassidulina crassa
Gyakori fajok: Textularia gramen, Haplophragmoides canariensiformis, Lenticulina div. sp., Fursenkoina schreiber-

siana, Florilus boueanvs, Nonionella liebusi, Epistominella oueyi
Egyéb fajok: Cibicidoides pseudoungerianus, Alabamina tangentialis, Cancris auriculus.
Elfordulás

:

Egri formáció molluszkás agyagmárga tagozatában és az agyag-homok váltakozó összletében az Eger,
Wind-téglagyári szelvényben. A közösségekre jellemz diverzitási értékek az 1., a paraméterek a 2. ábrán láthatók.

Recens ökológiai adatok: a Cassidulina obtusa (C. crassa analogonja) a Brit-szigetek körül 10—1000 m között fordul
el, ugyanitt a Bulimiha (= Caucasina) elongata 10—1000 m között (Mcrray J. W. 1965, 1970, 1971). Az Adriai-
tengerben a Nonionella opima (N. liebusi analogonja) 35— 38 °/oo-es sótartalmú környezetben 42—100 m között
12,5 °C vízhmérsékletnél abundáns (Chierici M. A. et al. 1962). Az É-Mediterráneumban 50—150 m közti zónában

5 Földtani Közlöny
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4. ábra. Novaj, Nyárlás-tetói szelvény. A rétegsor foraminifera-faunájának jellemz paraméterei

Fig. 4. The profilé on the Nárjastet at Novaj. Characteristic paraineters of the foraminiferal fauna of the seetion

studied

lép fel a Cassidulina crassa, a növényzet elterjedésének alsó határa alatt (Bi.aM'A ekn'ET L. 1969). Bándy 0. L. és

AKXAL R. E. (1957) szerint a Cassidulina minuta faunaegyüttes a küls selfen (45— 120 m) él (a C. minula fajhoz mor-

fológiailag hasonló a C. crassa). Bavdy 0. L. (1960) szerint a díszítés nélküli bolivinák (v. Solivina elongata) a bels

selfen (0—50 m) él formák.

Paleoökológiai következtetések: a két eaucasinás (Caucasina elongata és Caucasina elon-^

gata-Cassidulina crassa közösségek, vö. 3. 1.2. 3. és 3. 1.2. 2. fejezetek) közösségtípus eltér

faunaösszetételének és diverzitási viszonyainak megfelelen eltér egykori környezetre

következtethetünk. ... ,

A Caucasina elongata-Cassidulina crassa közösség biotópja 50— 100 m közöttinek tételez-

het fel, normál sótartalom (32—37%) mellett. A Texlularia genusz Murray J. \\ .

(1973) szerint 50—640 m között él a selfen és a fels batiális zónában. Jelen esetben a

lOOm-nél kisebb mélység indikátorai a nonionellák és epistorninellák is. A molluszkás

agAragmárga caucasinás-eassidulinás közössége feltétlenül sekélyebb biotópot jelez, mint

a tagozat alsó kétharmadának spiroplectamminás asszociációi (vö. 4. 2. 2. 3. fejezet), ahol a

miliolinák diverzitása nagyobb és a Hinia-Cadulus molluszka közösség mélyszublitorális-

sekélvbatiális régióra utal (Báldi T. 1966, 1973).
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A Caucasina elongata közösség képviseli a sekélyebb biofáciest. A textulariinák magas
részaránya (max. 51,3%), a Haplophrngmoides canariensiformis jelents egyedszáma alap-

ján a közösség élettere a sekély-középsszublitorális övben volt (30 —60 m), esetlegesen
30 m-nél is sekélyebben. A Haplophragmoides canariensis recens forma a bels selfen él,

elviseli a gyengén hiposzalin (sótartalom < 32%) környezetet is (Pheeger F. B. 1960).

4. 2. 2. 2. Amphistegina lessoni közösség

Típusos fajok: Amphistegina lessoni, A. hauerina, Bolivina liebusi, Cassidulina laevigata, Reusella spinulosa, Neo~
,

conorbina terquemi, Asterigerinata planorbis
Gyakori fajok: Trifarina tubulifera, Heterolepa dutemplei, Spiroplectammina carinata, Bolivina fastigia, Elphidium

crispum, Cibicides tenellus, Anomalma div. sp., Almaena osnabrugensis
Egyéb fajok: Miogypsina septentrionalis, Lepidocyclina div. sp., Heterostegina div. sp., Operculina complanata,

I Quiuq uelcculina div. sp.

Elterjedés: Egri formáció novaji tagozatában a Novaj-nyáijasi rétegsorban. A közösségre jellemz diverzitásiérté-

I
kék a 3. ábrán, az egyéb adatok a 4. ábrán olvashatók le.

Beiens ökológiai adatok: a Mediterráneumban az amphisteginás közösségek növényzethez kötötten élnek, a közös-
ségekben gyakoriak a Planorbulina-, Uicorbis-, Elphidium

-

és Asterigerinata-félék ( Bla.vc-Vernet L. 1969). Brit-

;
Honduras és a Karrier Keef közötti lagúnában (max. mélység 6 m) domináns az Amphistegina lessoni és Asterigerina

carinata (A
.
planorbis analogonja), Discorbis-, Planorbulina, Quinqueloculina- és Trilocnlina Ulékkel együtt (Cebi lski

i D. E. 1962, 1969). A B itab ino-öböl (Kuba DNy-i partja) karbonátos litofácieseiben igen alacsony a textulariinák

i részaránya, gyakoriak az elphidiumok és a miliolidaek. A zátonykomplexumot az Amphistegina lessoni-Asterigerina

carinata-Botorbinella rosea közösség uralja (Baxi>Y O. L. 1964). A Texasi-öböl „back-reef” környezetében (mélység
4,5—15 m) a faunát az Amphisteginidae és Buliminidae családok jellemzik: a ,,fore-reef” fáeiesben (mélység > 18 m)
jelenik meg a C 'assidnlinidae

,

gazdag az Anomalinidae (Moore W. E. 1957).

Nóta I). J. G. (1958) Amphistegina lessoni populációt a középs selfrl említ. WALTON W. K. (in Imbrie J. és
’ Newell N. 1). 1964) az amphisteginás fauna elterjedését normál sótartalmú nyíltvízben 20—200 m között adja meg.

Paleoökológiai következtetések : az egri formáció novaji tagozata nyárjas-teti kifejldé-
sét a biofáciesek változékonysága jellemzi. A novaji tagozat corallináceás mészköve a
rhodophyták elterjedését figyelembe véve (Millimann J. D. 1974, Le Campion J. 1970)

I 30 m-t nem meghaladó mélység sekélyszublit orális övben keletkezett. Hasonló meg-
állapítást tett Krivánné Hutter E. (1961) az Eger-demjéni mélyfúrások által feltárt

lithothamniumos képzdmények vizsgálatakor.
Myers E. H. (1943) és Nemkov G. J. (1960) szerint a ma él nagyforaminiferák opti-

I

mális élettere zátonyok szomszédságában, max. 60 m mélységig van. JIurray J. W. (1973)
csak 25 m-ben adja meg a maximális mélységet, a hmérsékletigényt óceánokban a 25 °C-
os izotermáig, a Mediterráneumban 22 °C-ig. A lepidocyclinás mészk keletkezési mély-
sége tehát a 25— 30 m-t nemigen haladta meg, normál sótartalmú, áramlásoktól kevéssé
zavart, 0., gazdag környezetet feltételezve.

A novaji tagozat agvagos-márgás rétegeiben uralkodó Amphistegina lessoni közösségben
jelents a növényzethez és szubsztrátumhoz tapadó, szesszilis életmódú taxon mennyisége
pl. Rosalina globularis, Planorbulina mediterranensis, Patellina corrugata, Asterigerinata

!

planorbis, Amphistegina lessoni (Murray J. W. 1968, 1971, 1973; Blance-Vernet L.

1969, Atkinson K. 1969; Reiter M. 1959; Le Campion J. 1970). Morfológiai analógiák
alapján ide sorolható a Neoconorbina terquemi, Escornebovina cuvillieri, Cycloloculina
annulata is. A rögzített életmódú formák közé tartoznak a Cibicides-, Cibicidoides- és

I

Heterolepa -félék is. A fenti szesszilis bentosz szervezetek dönt része csak posztmortális
szállítással kerül 50— 100 m alatti zónába (kivétel: amphisteginák, cibicideszek, heterole-

pák, vö. Saidova H. M. 1976).

A faunaegyüttesben jelents a mélyebb régiókban is honos és gyakori formák száma,
ide tartozik: Martinottiella communis, Uvigerina gallowayi, Trifarina tubulifera, Globocas-

sidulina globosa, Baggina philippinensis, PuUenia bulloides, Alabamina wolterstorfi,

Gyroidina soldanii.

Azok az Amphistegina lessoni közösségek, melyekben a növényzethez tapadó taxonok
dominálnak, a sekély- (esetleg középs-) szublitorális öv jelzi, maximálisan 40—50 m
mélységig, normál sótartalmú, 20^5 °C vízhmérsékletet és növényzetben gazdag, O,
dús környezetet feltételezve.

Ahol a populációkban a fentebb jelzett, mélyebb szublitorális régióhoz kötött formák
jelentsebb részarányban találhatók, a vízmélység elérhette a 100 m-t is (pl. a miogypsinás
márga esetében).

4.2 .2 .3. Spiroplectamminás közösségek

Típusos fajok : Spiroplectammina Carinata, Heterolepa dutemplei, Eenticulina inornata, Planulina costata, Textularia
gramen, Miliolina-féléi (fleg Quinqueloculina div. sp. és Sigmoilina celata)

Gyakori fajok : Bolivina div. sp., Vrigerina gallon api, Gyroidina soldanii, Almaena osnabrugensis, Ceratobulimina
contraria, Seopcnides schreibersii

5
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Egyéb fajok: Bulimina aksuatica, Cibicidoides conspiciendus, Trifarina globosa, T. tubulifera , iliogypsina div. sp.
Valvulineria complanata

Elterjedés: Az egri formáció glaukonitos homokk kifejldéseiben (Eger, Wind-téglagyár és Novaj, nyárjasi réteg-

sor, v. 3.1. 2.1. és 3. 2.2.1. fejezetek), valamint a moluszkás agyagmárga tagozatában (Eger, Wind-téglagyár, v.
3.I.2.2. fejezet).

A közösségekre vonatkozó diverzitási értékek és egyéb paraméterek az 1., 2. és 4. ábrákon láthatók.
Recens ökológiai adatok: az egri glaukonitos homokk alsó kétharmadának foraminifera-faunája Bolivina-Bulimina-

-üvigerina-Cassidulina közösségnek is tekinthet, a bolivinák 10 fajjal képviseltek. Walton W. R. (in Imbkie J. és
Newell N. D. 1964) szerint a fenti összetétel faunák 200—600 m között, a Bolivina- Bulimina-Cassidulina-Vvigerina
sszetételek 600 m alatt jellemzk. Nóta D. J. G. (1958) a planulinák, cassidulinák fellépését a self peremén ismerte
fel, trópusi területen.

A Sigmoilina celata az Adriában 32—1000 m között fordul el, bár egyedszáma nem jelents (Chierici M. A. et al.

1962). A trifarinák iszapos aljzaton élnek, 0—400 m között (Murray J. W. 1973).

Bolivinás „családcönózis” a Csendes-óceánban 1000—1500 m között jellemz, a Kaliforniai-öbölben 200—1400
m-ben, San Diegonál 80— 500 m-ben, Santa Barbaránál 370—590 m-ben (Saidova H. M. 1976, Küwaxo Y. 1963,
Phleger F. B. 1964, 19651 Harmajjx 1964); a .Mexikói-öböl floridai partjainál 83— 200 m között, az öböl ÉK-i részén
100— 500 m között, a Mississippi deltavidékén 200—1200 m között (BaSDY 0. L. 1956, Parker F. L. 1954, Phleger
F. B. 1965).

Paleoökológiai következtetések

:

az egri formáció glaukonitos homokk tagozatának fora-

minifera-faunája sok tekintetben hasonló a fekv kiscelli agyag faunájához, attól élethely

tekintetében sem sokban különbözik. A kiscelli agyag mélyszublitorális-sekélybatiális

keletkezési viszonyaihoz képest a galukonitos homokk képzdése idején a tenger mély-
sége kissé csökkent és az ökológiai paraméterek is változtak. A mélység csökkenését a fleg
növényzethez, de kemény szubsztrátumhoz is tapadó taxonok — Planalina ambigua,
Escornebovina legányii, E. cuvillieri, Rosalina globularis, Astegrigerinata planorbis

megjelenése, valamint az agglutináltak közül a cyclarnminák eltnése, a Textularia gra-

men feltnése jelzi. A szesszilis bentosz életmódú formák egyben az áramlások megélénkü-
lésére is utalnak, amit maga a glaukonit is jelez. Porrenga D. H. (1960) szerint a glauko-
nit áramlásos, lassú üledékképzdéssel jellemzett litotópban, '30 —2000 m között, trópuso-

kon 125 m alatt képzdik, 15 °C-nál alacsonyabb hmérsékleten.
A glaukonitképzdés fokozódásával az egri szelvényben a tagozat fels harmadában
a foraminifera-fauna elszegényedik, ez minden bizonnyal a tovább élénkül áramlások

következménye

.

A novaj i rétegsorban a glaukonitos homokk foraminifera közösségei fokozottabban
jelzik a fekvhöz képest a tengermélység csökkenését.

Összefoglalva: az egri és novaji glaukonitos homokk fáciesek foraminifera-faunái a

középs-mélyszublitorális mélységre utalnak, a beltengerekre vonatkozó Bolivina—
Bulimina—Uvigerina közösségek adatait fokozottan figyelembe véve. A vízhmérsékletre
fleg a galukonitból következtethetünk, ennek alapján 15 °C körüli lehetett. A tengervíz

sótartalma normális volt, valószínleg 34—35% körüli értékkel.

Az egri molluszkás agyagmárga tagozat Spiroplectammina carinata-Heterolepa dutemplei

közösségének mélységi lehatárolásánál dönten kell figyelembe venni a miliolinákat

.

A Quinqueloculina- és Triloculina-félék Murray J. W. (1973) összefoglalása szerint 32°/0j-
nél magasabb sótartalmú környezetben selfen és hiposzalin lagúnában élnek, fleg mérsé-

kelt és trópusi területen, de vannak arktikus fajok is. Beltengerekben a legtöbb faj csak

a bels selfen található meg, max. 90— 100 m mélységig, csak egyes fajok hatolnak le,

kis egyedszámban a mélvszublitorális-batiális régiókba (Curtis X. M. 1 955, Phleger F. B

.

1960, Chierici M. A. et al. 1962).

A novaji szelvényben a molluszkás agvagmárgában olyan Spiroplectammina carinata-

Heterolepa dutemplei közösség van. melyben gyakoriak a Praeglobobulimina pyrula,

P. ovata, valamint a Cibicides lobatulus, Fursenkoina schreibersiana, Allomorphina trigona,

Florilus boueanus

.

A praeglobobuliminás közösségek mélyszublitorális fáciesek, ugyan-
akkor a Cibicides lobatulus a sekély-középsszublitorális övben jellemz, szesszilis élet-

módú forma (Phleger F. B. 1960, Murray J. W. 1965, 1970, 1973).

Az egri és novaji rétegsor molluszkás agyagmárgájának képzdése idején tehát a

foraminifera-fauna szerint a tengermélység fokozatos csökkenése rögzíthet. A fekv
glaukonitos összlethez képest a tagozat kzetei képzdésének kezdetén a vízmélység még
megközelítette a mélyszublitorális mélységet (

> 120 m) a bolivinák diverzitása, az Uvige-

rina gallowayi, Gyroidina soldanii, a praeglobobuliminák, Allomorphina trigona alapján.

Felfelé a mélység lassú csökkenését, a középs-mélyszublitorális régió uralmát jelzik a

Quiqnueloculina- és Triloculina-félék, a megjelen Ammónia, Elphidium, Caucasina.
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4.2.3. Sekélybatiális közösségek

4.2.3. 1. Uvigerina hantkeni közösség

Típusos fajok: Uvigerina hantkeni,Tritaxia szabói, Heterolepa costala, H. hallata, H.eocaena,Globocassidulina globosa
Gyakori fajok: Cyclammina acutidorsata, C. rotundidorxata, Marginulinopsis fragaria, Lenticulina div. sp., Sphaero-

idina bulloides, Cibicidoides itngerianus

Egyéb fajok: Vulmdina div. sp., Bolivina div. sp., A nomalina div. sp., Planulina costata

Elterjedés: az egri és novaji rétegsor kiscelli agyagjában.
A közösségekre vonatkozó diverzitási értékek és egyéb paraméterek az 1— 4. ábrákon vannak feltüntetve.
Recens ökológiai adatok: a Brit-szigetek körül a küls selfen és a kontinentális lejt fels részén (100—1000 m) él

az Uvigerina peregrina, Bulimina, Cyclammina, Globocassidulina mellett (MUERAY J. W. 1970, 1971). Az Adriában
100 m alatt dominálnak az uvigerinák (Chierici M. A. et al. 1962). A Liguriai-tengerben 135 m-ben Cassidulina-Buli-
mina-Uvigerina közösség él, melyben a plankton részaránya 10% (GIN'CTA M. 1955). Az É-Mediterraneumban BóHvina-
Bulimina-Cvigerina közösség a mélyvízi iszapokban (320—2400 m) jellemz. Le nticulina -Sodosa ria -Ma ryinulina -

Vaginulitut-Denialina 10%-os részaránya mellett. A textulariinák közül a primitív házfelépítés formák (Saccammina,
Rhabdammina, Bathysiphon) és a bonyolult bels alveoláris szerkezet síkspirális formák (Cribrostomoides, Cyclam-
mina) gyakoriak (Blaxc-Verxet L. 1969). Walton W. R. (in Imbrie J. és Newell N. D. 1964) szerint a bolivinák és
uvigerinák 60— 200 m között jelennek meg, uvigerinás közösségek 200 m alatt dominánsak.

A Cyclammina canceUata recens faj (C. acutidorsata analogonja) tág hmérséklet és mélységhatárok közt ismert
(Brady H. B. 1884, Goes 1896, CüSHMAX 1920, Normaxn A. M. 1876, Asano K. 1951, Akers W. H. 1954).

Paleoökológiai következtetések

:

az Uvigerina hantkeni közösségben a nagy faj- és egyed-
szám, a magas diverzitási érték önmagában is a mélyszublitorális vagy sekélybatiális

zónára utal (Bandy O. L. 1960, Murray J. W. 1973). Az uvigerinák dominanciája minden
mai biotópban 100, ill. 200 m alatt mutatható ki (Phleger F. B. 1960, Murray J. W.
1973, Saidova H. M. 1976). A Cyclammina, Gaudryina, Karreriella, Martinottiella elsd-
legesen 100 m-nél nagyobb mélységben dominálnak és általában hidegvizet kedvel for-

mák (Murray J. W. 1973). A durván perforált Cibicides -félék (ma a heterolepák egy
csoportja) a középs selftl a batiális zónáig különböz fajokkal fordulnak el.

Az Uvigerina hantkeni közösség biotópját tehát 150—200 m-nél mélyebben, a mély-
szublitorális, ill. sekélybatiális zónába kell helyezni. A vízhmérséklet valószínleg 10 °C
körüli vagy annál alacsonyabb volt, a sótartalom értéke a normáltól nem tért el (34—35%)
a tengerfenék 0 2

ellátottsága, átszellzöttsége kielégít volt.

3. Összefoglalás

A magyarországi egerien sztratotípus-szelvények eltér kzettani és mikrofaunisztikai
jellegeket mutatnak.

Az egri és novaji szelvények foraminifera-faunisztikai vizsgálata, ökológiai paraméterei
is igazolják (hasonlóan a Budafok-2. típusszelvényhez, vö. Bárdi T. et al. 1974, Horváth
M. és T. Makk A. 1974), hogy hazánkban a kiscelli agyag képzdését követen olyan
regresszió következett, mely eltér litológiai jelleg egységek egymásra következését
eredményezte. A regressziót az egri és novaji szelvényben a galukonitos homokk jelzi.

A két tárgyalt rétegsor közti különbség a regressziós szakaszban:— Az egri területen csak glaukonitos homokk képzdött— A novaji területen (és a kolajkutató mélyfúrások által feltárt Demjén-bogácsi
területen; Krivánné Hutter E. 1961, Sztrákos K. 1974, Majzon L. 1966) a glaukonitos
homokk képzdése közben, a terület fokozatos megemelkedésével, a vízmélység csökke-
nésével és a víz felmelegedésével lehetség nyílt karbonátos testek kialakulására, melyeket
a nagyforaminiferás, lithothamniumos mészkövek, márgák képviselnek.
A rövid idej regressziós szakaszt mindkét területen fokozatos mélyülés követte*

kialakult a molluszkás agyagmárga tengere. Ennek mélysége azonban a hasonló környe-
zeti feltételek ellenére sem érte el a kiscelli agyag tengerének mélységét.

Az egerien újabb regressziója csak az egri, Wind-téglagyári szelvényben követhet,
nemcsak litológiai jellegekben, de a foraminifera-fauna csökkentsósvízivé válásában
(Ammónia beccarii asszociációk), ill. teljes hiányában is (pl. édesvízi rétegekben).
A holosztratotípus tengeri kifejldéseiben három biosztratigráfiai intervallumot lehet

elkülöníteni:

A kiscelli agyag paleogén jelleg faunája cyclamminák, vulvulinák, heterolepák,
tritaxiák uralmával. E genuszok egyes fajai (pl. Cyclammina acutidorsata, C. rotundidor-
sata, Vulmdina háeringensis

)

a középsoligocéntl az alsómiocénig fokozatosan kihalnak.
A Tritaxia szabói, melyet Majzon L. (1966) kizárólag a középsoligocén végéig tartott
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jellemznek, átlépi a kiscellien/egerien határt (v.ö. novaji rétegsor, továbbá Sztrákos K
1978)

A homokos-glaukonitos rétegek foraminifera-faunája átmeneti intervallumot kép-
visel, melyben megjelennek az els, miocénben gyakori taxonok, pl. Asterigerinata planor-
bis

A harmadik intervallumot a molluszkás agyagmárga foraminifera-faunája képviseli,

itt jelennek meg a miogvpsinák, a Globorotalia (Turborotalia) opima opima, a Globigerinoi-

des.

A plankton alapján a holosztratotípusban két határ jelölhet ki, a Globigerina prae-
bullofdes occlusa— Globigerinoides átmeneti formák és a Globigerinoides quadrilobatulus
primordius, Globorotalia (Turborotalia ) obesa, valamint a Gl. (T.) opima opima megjelenése
alapján a fúrásszelvény 34, ill. 16 m-ben (kiemelend azonban, hogy a glaukonitos homok-
kben 47—34 m között a plankton hiányzik). A Globigerina angvlisuturalis néhány példá-
nya csak a molluszkás agyagmárgában ismerhet fel. A kiscellien/egerien plankton alapján
való elhatárolásában elfogadom Sztrákos K. (1974, 1978) véleményét, mely szerint a
határ a Turborotalia obesa típusos formájának megjelenésével definiálható.

Az oligocén/miocén határt az itt leírt típusszelvényekben definiálni nem lehet. A preeg-
genburgien denudáció (Báldi T. és Radócz Gy. 1965) miatt az egri formáció fedje disz-

kordáns településben miocén riolittufa (= gyulakeszi riolittufa formáció).

Táblamagyarázat — Explanation of Plate*

I. tábla — Plate I.

1. Haplophragmoides canariensiformis Sztrákos, egri formáció agyag-homok váltakozásából álló tagozata. Egerien
Eger, Wind-téglagyár. N = 300X
Haplophragmoides canariensiformis Sztrákos. Alternating clays and sandstones member of the Eger Formation.
Egerian. Eger. Wind brick-yard. N = 300X
2. Textularia gramen (Orbigny), egri formáció molluszkás agyagmárga tagozata. Egerien. Eger, Wind-téglagyár
X = 140

X

Textularia gramen (Orbigny). Molluscan clay-marl member of the Eger Formation. Egerian. Wind brick-yard at

Eger. X = 140X
3

.

Tritaxia szabói (Hantken), kiscelli agyag formáció. Felsókiscellien. Eger, Wind-téglagyár. X = 100X
Tritaxia szabói (Hantken). Kiscell Clay Formation. üpper Kiscellian. Wind brick-yard at Eger. X = 100X
4. Bolivina antiqua Orbigny egri formáció glaukonitos homokk tagozata. Egerien. Eger, Wind-téglagyár. X = 150X
Bolivina antiqua Orbigny. Glauconitic limestone member of the Eger Formation. Egerian. Wind-brick-yard at Eger.

N = 150

X

5. Bolivina beyrichi carinata Hantken, egri formáció molluszkás agyagmárga tagozata. Egerien. Eger, Wind-téglagyár.
X = 200X
Bolivina beyrichi carinata Hantken. Molluscan claymarl member of the Eger Formation. Egerian. Wind brickyard
at Eger. X = 200X
6. Bolivina liebusi Hofhann, egri formáció novaji tagozata. Egerien. Xovaj, Xyárjas. X = 200X
Bolivina liebusi Hofmann. Xovaj Member of the Eger Formation. Xyárjas et Xovaj. X = 200X
7. Bolivina fastigia Cushman ,

egri formáció glaukonitos homokk tagozata. Egerien. Eger, Wind-téglagyár. X = 300X
Bolivina fastigia Cushman. Glauconitic sandstone member of the Eger Formation. Egerian. Wind brick-yard at Eger.

X = 300

X

8. Bolivina tereta Cushman, egri formáció molluszkás agyagmárga tagozata. Egerien. Eger, Wind-téglagyár. X =
300X
Bolivina tereta Cushman. Molluscan clay-marl member of the Eger Formation. Egerian. Wind brick-yard. X = 300X
9. Bulimina kasselensis Batjes, egri formáció molluszkás agyagmárga tagozata. Egerien. Eger, Wind-téglagyár.

X = 300

X

Bulimina kasselensis Batjes. Molluscan clay-marl member of the Eger Formation. Egerian. Wind brick-yard at Eger

X = 300

X

10. üvigerina hantkeni Cushman et Edwards, kiscelli agyag formáció. Felskiscellien. Eger, Wind-téglagyár. X =
= 200X
üvigerina hantkeni Cushman et Edwards. Kiscell Clay Formation. Cpper Kiscellian. Eger. Wind brickyard. X =
= 200X
11. Trifarina tubulifera (Kaasschieter), egri formáció molluszkás agyagmárga tagozata. Egerien. Eger, Wind-tégla-

gyár. X = 200X
Trifarina tubulifera (Kaasschieter). Molluscan claymarl member of the Eger Formation. Egerian. Wind brick-

yard at Eger. X = 200X

n. tábla - Plate II.

la— b. Cancris turgidus Cushman et Todd, egri formáció molluszkás agyagmárga tagozata. Egerien. Eger, Wind-tégla-

gyár. X = 300

X

Cancris turgidus Cushmann et Todd. Molluscan clay-marl member of the Eger Formation. Egerian. Wind-brick-
yard at Eger. X = 300X
2a— b. Asterigerinata planorbis (Orbigny), egri formáció novaji tagozata. Egerien. Xovaj, Xyárjas. X = 100X
3a— b. Amphistegina lessoni Orbigny, — egri formáció novaji tagozata. Egerien. Xovaj, Xyárjas. X = 100X
Asterigerinata planorbis (Orbigny). Xovaj Member of the Eger Formation. Egerian. Xyárjas at Xovaj. X = 100X.
Amphistegina lessoni Orbigny. Xovaj Member of the Eger Formation. Egerian. Xyárjas at Xovaj. X = 100X
4a— b. Turborotalia obesa (Bolli), egri formáció molluszkás agyagmárga tagozata. Egerien. Eger, Wind-téglagyár.

X = 500

X

Turborotalia obesa (Bolli). Molluscan clavmarl member of the Eger Formation. Egerian. Wind brickat Eger. X —
= 500X
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III. tábla — Plate III.

la— b. Planulinu ambigua (Fraxzexau), egri formáció glaukonitos homokk tagozata. Egerien. Eger, Wind-téglagyár.
N = a-lOOX: b-200X
Planulina ambigua (FRAXZEXAEj. Glauconitic sandstone member of the Eger Formation. Egerian. Wind brick-yard at
Eger. N = a-IOOX ; b-200X
I.Caucasina elongata (Orbioxy). egri formáció molluszkás agyagmárga tagozata. Egerien. Eger, Wind-téglagyár.
N = 300

X

Caucasina elongata (Orbioxy). Molluscan clay-marl member of the Eger Formation. Egerian. Wind brick-yard at
Eger. N = 300 X
3a— b. Cassidulina laerigata Orbioxy, egri formáció novaji tagozata. Egerien. Novaj, Nyárjas. N = 200X
Cassidulina laerigata Orbioxy. Novaj Member of the Eger Formation. Egerian. Nyárjas at Novaj. N = 200X
4a— b. Cassidulina crassa Orbioxy, egri formáció molluszkás agyagmárga tagozata. Egerien. Eger, Wind-téglagyár.
N = 500X
Cassidulina crassa Orbioxy. Molluscan clay-marl member of the Eger Formation. Egerian. Wind brick-yard at Eger
N = 500

X
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Foraminiferal fauna of the type sections

of Novaj and Eger

Dr. M. Horváth

1. Introduction

The foraminiferal faunes of the Hungárián stratotypical profiles of the Egerian were

published in a tabulate form in the volume Egerien-OM of the series „Chronostratigraphie

und Neostratotypen” (Báldi and Senes 1975) or partly already earlier (Báldi 1966, 1973;

B. Beke und Báldi 1974; Báldi et al 1974, Horváth and T. Makk 1974).
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The present paper contains the description and evaluation of the entire benthonic and
planktonic smaller foraminiferal fauna of the holostratotype at Eger (Eger, Windt
brick-yard) and of the faciostratotype at Novaj (Novaj Nyárjas-tet) and gives a palaeo-
ecological analysis of the foraminiferal communities.

2. Profile lipicai

2.1. Section in the Wind brick-yard at Eger

2.1.1. The Kiscell Clay Formation

Its thickness uncovered by the borehole in 1960 in the brick-yard is about 35 m (cf.

Báxdi 1966). Characterized by the Uvigerina hantkeni community, the foraminiferal fauna
shows the predominance of U. hantkeni and the representatives of Heterolepa (H. costata,

H. eocaena simplex) and the frequency of Cyclammina (Cyclanxmina acutidorsata, C.
undidorsata) ,

Vulvulina ( Vulvulina nummulina, V. haeringensis) and Tritaxia (Tritaxia
havanensis, T. haeringensis, T. szabói). In the plankton the Globigerina ouachitaensis and
Gg. praebulloides groups are characteristic.

2.1.2. The Eger Formation
Evolving with continuous sedimentation from the Kiscell Clay, the Eger Formation

can be sho\vn to include four members showing a gradual regression.

2.1.3. The glauconitic sandstone member
It is in the glauconitic sandstone that Flabellipecten burdigalensis (Báxdi 1966, 1973;

Báxdi and Senes 1975), a form defining the lower boundary of the Egerian, appears.
There are two foraminiferal assemblages in the galuconitic complex. In the deeper part

(cf. Table I) the Spiroplectammina carinata-Heterolepa dutemplei community is typical in

which the Heterolepa forms characteristic of the Kiscell Clay are replaced by Heterolepa
dutemplei. Uvigerina gallowayi, Alabamina tangentialis, Alaena osnabrugensis s.l. and
Hoeglundina eocaena occur quite frequently. This community corresponds to the ,,Discor-

bis ambiguus” horizon of Majzon (1966).
In the higher, coarse-glaunonite-grained part of the sandstone sequence there is a

Lenticulina-Heterolepa-Spiroplectammina community showing high frequency of Lenticulina
carinata, Heterolepa dutemplei and Spiroplectammina carinata. The community consists of
persistent species.

After a transitional, planktonless part the member still remains characterized by the
Globigerina ouchitaensis and Gg. praebulloides groups. Turborotalia obesa appears in one
and the same horizon as Flabellipecten burdigalensis does. The member corresponds to the
Miogypsina complanata Zone, as already referred to by Báxdi (in Báxdi and Sexes 1975).

2.1.4. The molluscan clay-marl member
Two foraminiferal assemblages can be distinguislied in the monotonous sequence of

about 50 m thickness. The deeper Spiroplectammina carinata-Heterolepa dutemplei com-
munity is in a sequence of about 40 m thickness. It is the assemblage-indices that show
the greatest nurnber of individuals in the foraminiferal community. Here the representati-

ves of Quinqueloculina and Triloculina are most important. Entering taxa: Trifarina
tubulifera, Miogypsina septentrionalis, M. formosensis, Elphidium flexuosum, E. crispum,
Cassidulina crassa. Most important forms in the plankton are Globigeruna angulisuturalis

and Globigerinoides quadrilobatulus primordius.
In the upper 10 m of the member there is a Caucasina-Cassidulina community with a

strikingly great nurnber of Caucasina elongata and Cassidulina crassa. Lenticulina inornata,

Fursenkoina schreibersiana and Cibicioides pseudoungerianus are quite frequent. A decrease
in the nurnber of taxa in the plankton can be observed.

2.1.5. Alternating clay and sandstone member
The foraminiferal faima is characterized by a Caucasina elongata community. In addi-

tion to Caucasina elongata, it is Cassidulina crassa, Haplophragmoides canariensiformis,
Textularia gramen and Cibicioides pseudoungerianus that occur in greatest nurnber of in-

dividuals.

2.1.6. Uppermost member of the formation
It consists of an alternation of clays, sands and pebbles about 40 m thick. Striking is

Bed ,,k,” (after Báxdi 1966) in which, in addition to Flabellipecten burdigalensis, a short-
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lived reestablishment of a normal-salinity seawater régimé is indieated by the Caucasina
foraminiferal community (Caucasina elongata and Haplophragmoides canariensiformis are
predominant), too.

The Eger Formation is unconformably overlain by the Lower Rhyolite Tuff (= the
Gyulakeszi Rhyolite Tuff Formation, Hámor 1978) the radiometric age of which is 19.6
to 1.4 m. y. (Balogh in Hámor et al. 1979).

2.2.

The section at Nyárjastet at Novaj

2.2.1. The Kiscell Clay Formation

Its foraminiferal fauna is entirely similar to that of the Kiscell Clay exposed in the
Eger section. The Uvigerina hantkeni community is typical (Table II). The plankton con-
sists of forms of low diversity with the Glóbigerina praebulloides group and Turborotalia
munda as characteristic forms.

2.2.2. The Eger Formation

2. 2. 2.1. The Novaj Member of the Eger Formation (Báldi 1979)

The Kiscell Clay is overlain with a sharp lithological boundary by the glauconitic
sandstone of the member. In the foraminiferal fauna of the sandstone the Spiroplectammi-
na carinata-Planulina costata community is characteristic. Entering taxa: Bólivina liebusi,

Cassidulina laevigata, Cancris turgidus, Operculina complanata. In addition, the represen-
tatives of Q uinqueloculina and Triloculina appear and become characteristic.

The coarse glauconitic limestones are overlain by Lepidocyclina and Lithothamnium
limestones whose larger foraminifera were analyzed by Drooger (1961), Kecskeméti
(in Báldi et al. 1961) and Papp (in Báldi and Sexes 1975). Above the thin calcareous
facies there are maris with Lepidocyclina and Miogypsina with Miogypsina septentrionalis.

The smaller foraminiferal fauna is characterized by an Amphistegina lessoni community
in which, in addition to Amphistegina lessoni, the species Bólivina liebusi, Cassidulina
laevigata, Zrijarina tubulifera, Neoconorbina terquemi, Bosalina globularis, Discorbis

discoldes, Asterigerinata planorbis and Elphidium crispum occur quite frequently. In the
plankton the representatives of Turborotalia are predominant and the first Globigerinoides

appears, too.

Final member of the Novaj Member is a fine glauconitic sandstone the foraminiferal

fauna of which includes a Spiroplectammina carinata-Heterolepa dutemplei community
differring from the community of similar name of the overlying molluscan clay-marls by
the composition of the associated fauna (cf. 2. 2. 2. 2.)

2.2.2.2.

Upper member of the Eger Formation
The member is represented by molluscan clay-marls with a Spiroplectammina carinata-

Heterolepa dutemplei community in its foraminiferal fauna (Table II). Beside the commu-
nity-indices the species Praeglobobulimina ovata, P. pyrgula, Allomoprhina trigona,

Cibicides lobatulus and NonioneUa liebusi are frequent forms. Turborotalia are frequent in

the plankton.

3. Paleoecology

3.1.

The methods applied
The authors palaeoecological studies were carried by using mainly the method develo-

ped by Müreay (1973). Accordingly the numbers of individuals per species, the relatíve

frequency, the diversity index a, the parcentage ratio of the plankton to the benthos and
the percentages of the suborders Miliolina, Textulariina and Botaliina were determined.

The resulting values have been graphicallv represented (Fig. 1, 2, 3 and 5). In interpreting

the results the author has taken int consideration the data presented in fundamental
works on modern ecology (Phleger and Parker 1951, Phleger 1960, Murray 1973)

and other papers.
The foraminiferal faunas have been grouped according to the frequency distribution of

the species and groups „tvpical”, „frequent” and „others” have been distinguished.

Only the results of the anal'ysis are presented here, a detailed description is contained in

the Hungárián text.
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3.2.

Results of (he palaeoecological analysis of fossil foratniniferal communities

3.2.1. Littoral communities

3. 2. 1.1. The Ammónia beccarii community
Occurrence: Uppermost member of the Eger Formation (Wind brick-yard at Eger,

Northern Hungary).
The habitat of the community vvas in the littoral or eulittoral zone vvith a water depth

ranging from o to 10 m, in slightly hyposaline (15— 30°/
on ) waters nt colder than 12 to

15 °C. The presence of a hyposaline lagoonal facies is precluded by the absence of Miliam-
mina frusca (cf. Le Campion 1970), and a hypersaline facies is nt conceivable either.

3.2.2.

Médium to deep sublittoral communities

3.2.2. 1. Caucasina-Cassidulina communities
Occurence: in those parts of the Eger Formation constituted by an alternation of

molluscan clay-maris and clays and sands (Wind brick-yard at Eger).
The biotope of the Caucasina elongata-Cassidulina crassa community can be supposed

(in the molluscan clay-marls) to have ranged from 50 to 100 m at normál water salinity

(32—37°/
0o)- Indices of water depths less than 100 m are Textularia gramen, Nonionella

and Epistominella.
A shallower biofacies is represented by the Caucasina elongata community(in an alterna-

tion of clays and sands). On the hasis of the high percentage of Textulariina (a maximum
of 51.3%) and their eomposition the community had its biotope in the shallow to medium-
deep subíitorral zone (30— 00 m, or maybe even less than 30 m).

3. 2.2.2. Amphistegina lessoni community
Occurrence: in the Novaj Member of the Eger Formation (Nyórjas-tet at Novaj).
The Novaj member of the Eger Formation is characterized by a marked variability of

the facies. Considering the distribution pattern of the Bhodophyta (Millimanx 1974,
Le Campion 1970, E. Kriván-Htjtter 1961) the Corallinacea limestones of the member
must have been deposited in a shallow sublittoral environment with depths nt exceeding
the 30 m figure.

According to larger foraminiferal records, the depth at which the Lepidocyclina limes-
tone was deposited (Nemkov 1960, Myers 1943, Murray 1973) could hardly exceed 25 to

30 m, an 0,-rieh environment of normál salinity, little distrubed by currents being sup-
posed.

In somé types of the Amphistegina lessoni community in the clay-marl layers of the
Novaj Member the sessile forms attached to plants or to the bottom are present in a
considerable amount, while other assemblages show a marked abundance of species typieal
of deeper sublittoral depths.

Those Amphistegina lessoni communities in which taxa attached to plants predominate
are indicative of the shallow (or maybe medium-deep) sublittoral zone down to a maximum
of 40 to 50 m depth, supposing a water temperature of 20 £ 5 °C and a vegetation-rich
and 0 2

-rich environment. Where the forms associated with the deeper sublittoral zone
occur in a rather great percentage in the populations, the water depth may have reached
even 100 m.

3. 2. 2. 3. Spiroplectammina communities
Occurrence: in the glauconitic sandstone facies (Wind brick-yard at Eger and Nvárjas

at Novaj) and molluscan clay-marl member of the Eger Formation (Wind brick-yard at
Eger).

At the time when the glauconitic limestone was formed the depth of the was reduced
compared to the underlying Kiscell Clay. The decrease in sea water depth is suggested by
appearance of taxa attached to plants and the hard bottom, disappearance of Cyclammina
among the arenaceous forms and first appearance of Textularia gramen. The sessile betho-
nic forms may at the same time suggest an increasedaction of currents which is indicated
by the glauconite itself (cf. Porrenga 1966).

The foraminiferal faunas of the glauconitic sandstone facies from Eger and Novaj
indicate a medium-deep to deep sublittoral environment, as suggested by a more scru-
tinized analysis of Bolivina-Bulimina-Uvigerina communities from internál sea basins.

Conclusions as to the water temperature may be drawn mainly from the glauconite súg-



76 Földtani Közlöny 113. kötet, 1. füzet

gesting a figure of 1 5 °C or so. The salinity of the seawater was a normál one, probably
with values around 34— 35°/00 -

At the beginning of molluscan clay-marl deposition the water depth may, as suggested
by the Spiropleotammina carinata-Heterolepa dutemplei communities, have come close to
the sublittoral figure

(
> 120 m) Information of this kind is supplied by the diversity of

Bolivina, the presence of Uvigerina gattowayi, Gyroidina soldanii, Praeglobulimina and
AUomorphina trigona. A slow decrease in depth up in the profilé is indicated by the repre-
sentatives of Quinqueloculina and Triloculina, the appearance of Amonia, Elphidium and
Caueasina.

3.2.3. Shallow bathyal communities

3.2.3. 1. Uvigerina hantkeni community
Occurence: in the Kiscell Clay (Wind brick yard at Eger and Xyárjas at Xovaj).
The biotope of the Uvigerina hantkeni community ean be placed below 150—200 m,

to the deep sublittoral to shallow-bathyal zone. The water temperature appears to have
been arotmd 10 C, the salinity did nt derülte from the normál value (34— 35%), the sea
bottom was satisfactorily aereated with a fair O, supplv.

4. Summary

The Hungárián Egerian stratotypieal profiles show different lithological and micro-
faunistic characteristics. As evidenced by both the foraminiferal fatmistic studies and the
approximately exact determination of the ecological parameters of the Eger and Novaj
sections (similarly to the case of the section Budafok-2, cf. Báldi et al. 1974, Horváth
and T. Makk 1974), the post-Kiscell Clay regression resulted in a succession of superimpo-
sed lithological units of different pattern. The regression is indicated by glauconitic
sandstone in the Eger and Xovaj piofiles. Of relatively short duration, the regression phase
(during which only glauconitic sandstone was formed at Eger and both sandstone and
limestone bodies at Xovaj) was followed in both areas by an increased subsidence which
resulted in development of the sea of molluscan clay-marls. In spite of the similar environ-
mental factors, its depth, however, did nt attain that of the Kiscell Clay (as evidenced by
the diversity of Miliolidae). The new regression of the Egerian can only be traced in the
Eger profile, being recognizable in both the lithological characteristics and a foraminiferal
faima turning to a brackish-water community or totally lacking. The Oligocene /Miocéné
boundary cannot be defined in the type sections described here. Because of the pre-

Eggenburgian denudation (Báldi and Radócz 1965) the hanging wall of the Eger Forma -

tion is constituted by an unconformable Miocéné rhyolite tuff.
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I. tábla — Plate I.

8
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II. tábla — Plate II.
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III. tábla — Plate III





VITAFÓRUM
Földtani Közlöny, Bull. of the Hungárián Geol. Soc. (1983) 113. 81—84

Reflexió „A felsfokú geológusképzés idszer
kérdései’ cím cikkre

Dr. Takács Ern

A Földtani Közlöny 112. kötetének (1982.) 1. füzete a vitafórum rovatban
helyt adott Dr. Benk Ferenc ,,A felsfokú geológusképzés idszer kérdései”

c. cikkének. A felsfokú oktatás helyzete minden szakterület részére nagyon
lényeges kérdés, amit idnként át kell tekinteni. Ennek most külön aktualitást

ad a Politikai Bizottság 1981. február 3-i határozata a felsoktatásról, amely-
nek nyomán számos egyetemi és egyetemen kívüli fórum foglalkozik a téma-
körrel. Például a Mveldési Minisztérium Földtani- Bányászati Szakbizottsága
is végez ilyen vizsgálatot. így a jelenlegi helyzetben a Földtani Közlöny
Szerkesztbizottsága könnyen találhatott volna olyan szerzket, akik meg-
bízható, tárgyilagos helyzetképet állíthattak volna össze és ezáltal az érdemi
vitát lehetvé téve komoly segítséget adhatott volna a korszersítés munkájá-
hoz.*

Sajnálattal állapítjuk meg, hogy Benk Ferenc cikke erre nem alkalmas.

Fként azért, mert elfogult. Kitnik ez abból, hogy amikor tiszteletreméltó

í elemzkészséggel sorra veszi a képzés valóban lényeges területeit és egy-egy
kérdésben ítéletet mond az NME -t érinten, mindig különleges stílusban fogal-

maz, mondatai felftötté válnak. Különösen sért ez akkor, amikor ex cathedra
bírálatát tárgyi tévedésbl, helytelen információból kiindulva mondja ki.

Reflexiómban ez utóbbiakra kívánok kitérni.

Megállapítja például az 53. oldalon, hogy ,,A lemorzsolódás az NME-n
: mintegy 30%, az ELTE-n kisebb. ... A lemorzsolódásbeli különbség f oka a
jelentkezk felkészültségbeli különbsége: az ELTE-n kivételesen szerencsésnek

! érezheti magát az a jelölt, akit 15 ponttal felvesznek, az NME-n kivételesen
i szerencsétlennek az, akit 13 ponttal nem vesznek fel.” Meggyzdésem, hogy
Benknek nem álltak rendelkezésére a felvételre és lemorzsolódásra vonatkozó
adataink. A Bányamérnöki Kar Mszaki Földtudományi Szakát illeten min-
dig nagy volt az érdekldés. A felvehet létszámot mindig lényegesen meg-
haladta a megfelel jelöltek száma és ezért volt módunk válogatni. Tény, hogy
az NME alaptárgyi vizsgái szigorú rostát jelentenek és mindjárt az els évben
kiszrik a nem megfelel hallgatókat. Ez azonban kevésbé érinti a viszonylag
jobb tanulmányi eredmény Mszaki Földtudományi Szakot.

A képzés során megszerzett képességeket, készségeket illeten azt olvashat-

juk az 55. oldalon, hogy az NME-n ,,Az oktatásban a földtani helyett inkább a

konkrét eseteken alapuló ún. mérnöki (mszaki) szemlélet érvényesül. Ha ez az

általánosító és oknyomozó munkában hátrányt is jelent, rendkívül elnyös a

precedenseken alapuló konkrét kérdések egzakt, receptszer megoldásához.”

• A Földtani Közlöny szerkesztbizottsága a „Vitafórum” rovathoz nem keresett szerzket, hanem Benk F.
Jelentkezett az anyagával, és a továbbiakban is lehetség van a különböz vélemények kifejtésére (a szerkeszt meg-
jegyzése).

6 Földtan i Közlöny
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Majd ugyanazon az oldalon más helyen . a kifejezetten termelési geológiai,

ill. bányaföldtani feladatok egy része is inkább az ELTE-n megszerezhet
oknyomozó és szintetizáló képzettséget, ill. beállítottságot igényli.” Az a
véleményem, hogy ilyen ,,fekete— fehér”, merev határt a szemléletben még
tudatos, külön erre irányuló oktatói ráhatással sem lehetne elérni. A megértés
és magyarázatadás kényszere egy érdekld hallgatóban olyan mélyen él,

hogy azt nem is lehetne elsorvasztani. Egy egyetemi hallgató ötéves képzése
során sok oktatóval kerül kapcsolatba. A szkébb szaktárgyi ismeretekre is

legalább 30— 35-en oktatják. Nyilván mindegyik oktató más egyéniség és

beállítottságú. Ez is lehetetlenné teszi az egyoldalú ráhatást. Benk állítása

nem más, mint a mérnöki tevékenység meg nem értése, vagy félremagyarázása

és képtelen leegyszersítése. Hamis teória az, hogy az NME-n végzett geológu-

sok oknyomozó és szintetizáló képzettsége nem megfelel, hiszen a térbeli

látást, a fizikai és kémiai folyamatok és okaik elemzését és ebben a kzetek
állapotának és sajátságainak figyelembevételét, a jelenségek és összefüggéseik

mennyiségi leírását jól elsajátították a földtani ismeretek mellett.

Benk a 62. oldalon elmarasztalja az NME-t a képzés természettudományi
megalapozását illeten is. Pedig erre a tantervben az 58. oldal II. táblázata

szerint százalékosan elegend keret jut. Nem világos milyen alapon tételezi fel,

hogy ezek az órák kevésbé kihasználtak mint másutt. Ráadásul még azt is

tudni véli, hogy a nagyobb matematikai óraszám mellett az NME-n az elsajá-

tított anyag nincs arányban a BME kisebb keretben leadott anyagával.

A cikk több helyen foglalkozik a hidro- és mérnökgeológusképzés kérdésével.

Az 52. oldalon az szerepel, hogy ,, . . . a bányászati geológia helyett hidrogeoló-

gus képzés folyt, jelezve, hogy az egyetem rugalmasabban alkalmazkodott a

változásokhoz.” Az 55. oldalon az található, hogy ,,A hidro- és mérnökgeológus-

képzés azonban tulajdonképpen gvökértelen itt...”. Bevallott célja ezzel a

megállapítással az, hogy az NME oktatási profiljának csökkentésére tegyen

javaslatot, megszüntetésre ítélve azt az ágazatot, amelyen az oktatás meg-
indítása az OVH felkérésére történt és amelynek megvalósításáért jelents

áldozatot hoztunk. Elképzelése ellentmondásos azért is, mert az 55. oldalon

elismeri a ,,... csupán a bányászati hidrogeológia tartoznék az NME-hez”
sorok által, hogy a Bányászmérnöki Karon folyó képzési terület a bányászat

kapcsán igenis elkerülhetetlen kapcsolatban van a vízzel. A 65. oldalon pedig

javaslat olvasható az NME felé, hogy vegye figyelembe az építipar földtani

feladatait. Mi más lehetne ez, mint a jelenleg is meglév mérnökgeológiai

tananyagunk? A 63. oldalon pedig felteszi a kérdést ,,A hidro- és mérnök-
geológus képzésben eleve felmerül, indokolt-e a két szak különválasztása."

Érre az a válaszunk, hogy jelenleg a Mszaki Földtudományi Szakon bányá-

szati geológiai ágazaton,tmérnökgeológiai- hidrogeológiai ágazaton és — nem
külön —

,
továbbá geofizikai ágazaton folyik oktatás.

Végletesen ítélkezik Benk akkor is, amikor a 62. oldalon azt írja, hogy
,.A bányageológusmérnök képzésben feltnen kevésnek tnik az ásvány- és

kzettan óraszáma. Nem véletlen, hogy az itt végz fiatal szakemberek az

anyagismereti és anyagvizsgálati kérdésekben olykor elemi hiányossággal küsz-

ködnek”. Az 58. oldal II. táblázatában a 6. oszlopban 6,6%-ban adja meg az

ásvány-kzettan, geokémia tárgycsoport részesedését a képzésben. A jelenlegi

tanterveink szerint ez valójában 9%. Tény, hogy ez még mintegy fele csak az

ELTE hasonló témakör óraszámának, ami a képzési célok különbözségébl
következik. Az NME hallgatói 3 + 3, 2 + 3, 3 + 4, 3 —(- 1 , 2 —j- 0 elméleti és
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gyakorlati óraszámban 5 féléven keresztül foglalkoznak a témakörrel. Lehet,

hogy az ásvány- és kzettan súlyát növelnünk kell, amit mérlegelünk. Ilyen

óraszám mellett azonban túlzás azt állítani, hogy elemi hiányosságok maradnak
a felkészítésben. Oktatási gyakorlatunk szerint hasonló óraszámú szaktárgyak
témakörébl a hallgatók jó TDK dolgozatokat és diplomatervet képesek írni.

Késbbi tevékenységükkel pedig bizonyítják, hogy ennyi id alatt az önálló

munkavégzéshez és a továbbképzéshez elegend ismereteket lehet már szerezni.

Benk még az okot is tudni véli, amikor azt írja, hogy ,,A földtan teleptani

tanszéknek egyeduralkodó szerepe van az ásvány-kzettanival szemben. Ezt jól

tükrözik az óraszámok is”. A tanterveket azonban nem a mindenkori tekintélyi

és fként nem hatalmi pozíciók alakítják ki. A NME-n mindig kisebb volt az

ásvány- kzettani és geokémiai témakör óraszámának kerete, mint az ELTE-n,
mivel nem mineralógusokat képzünk.
Benk gondolatait továbbfzve megállapítja azt is: „Ugyanilyen alárendelt

helyzet azonban a tanszéken belül a földtan- teleptan a mémökgeológiával
és a hidrogeológiával, ill. kari viszonylatban maga a tanszék a bányászatiakkal
szemben”. Benk is elismeri, hogy a cikkében is felsorolt és még további vezet
oktatói kinevezések — aminek érdekében az egyetem jelents anyagi terheket

is vállalt — nem állandósult állapotra vallanak. Az általa hangsúlyozott pilla-

natkép a földtani tanszékek helyzetére torz. Amit alá- és fölérendeltségnek,

,,justizmord”-nak lát küls és bels körülmények, események kényszere által

diktált beavatkozás volt, ami éppen a tördés kifejezésének is tekinthet.
Milyen ésszer magyarázatot lehetne találni a bányászati tanszék mellett a
geológiai tanszékek alárendeltségére? Tanszékeink mai vezet gárdája bánya-
mérnök hallgatóként alapos földtani képzést kapott elismert professzoroktól

(Vitális István, Vendel Miklós, Szádeczky Kardoss Elemér stb.). Nyugodt
lelkiismerettel állíthatom, hogy a Kar bányamérnök oktatói tisztán látják a
földtani ismeretek fontosságát. Tudják, hogy a bányászati eredmények annál
teljesebbek, minél jobb az együttmködés a bányászok és geológusok között.

Ehhez az egyetemi képzésben a bányamérnökök földtani képzése adja az ala-

pot. Két földtudományi tanszékünkre ebben is nagy feladat hárul. Igen ész-

szerben dolog lenne e tanszékek kari szerepének lebecsülése. Viszont nyilván-

való dolog az is, hogy a bányászati tanszékeknek lehetnek észrevételei, kíván-

ságai és ha ezeket nyilvánítják azt nem lehet a szakszertlen beavatkozás
bélyegével elintézni. Földtudományi tanszékeink részesedése a kari juttatások-

ban legalább olyan, mint a többié, st a helyzet ismeretében preferenciákat kell

említenem. A Kar Tanácsa évrl évre ellenvetés nélkül szavazza meg a sümegi
szakmai gyakorlatok többletköltségeit. Más szakok részére ilyen juttatás

nincs. A Kar kiemelten támogatja meghívott eladói kerettel a földtani okta-

tást — nemcsak a hidro- és mérnökgeológia esetében —
,
hogy ezáltal is bizto-

sítsa a speciális ismeretek belekerülését a tananyagba.
A 63— 64. oldalon Benk részletesen ismertet egy olyan speciális kollégiumi

rendszert, ami nem létezik. így aztán igazán túlzás arra a következtetésre

eljutni, hogy „Jelenlegi formájában tehát valójában, inkább az oktatott tár-

gyak rovására megvalósított, szervezett idlopásnak tekinthet, mintsem a
hallgatók számára hasznos elfoglaltságnak”. Egy sok évvel ezeltti kísérletrl

ír, azonban itt is csak a negatívumokat emeli ki. Valójában az történik, hogy
félévenként egy alkalommal 5— 6 órában — sokszor az órarenden túl — egy-egy
intézet, vállalat, fhatóság vezeti bemutatják tevékenységi területüket a
teljes kar eltt.

6*
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A nyári termelési gyakorlatokról és tanulmányutakról a 64. oldalon meg-
állapítja . az NME-n a kezdet sikeres kezdeményezéseit az erszakos,
szakszertlen beavatkozás derékba törte." A valóság az, hogy a teljes képzési

idt átfogó, egymásra épül, idnként felülvizsgált tanulmányút—termelési

gyakorlat rendszerünk van. Ebben a KFH kezdeményezésére 1978-tól — a

negyedik év után — kiemelt szerepe van a MAFI Sümegi Oktatási és Tovább-
képzési Bázisán töltött négy hétnek, ahol hallgatóink az ELTE hallgatóival

közösen vesznek részt.

BeísK azzal kapcsolatban, hogy az elhelyezkedésben nem érvényesül az éles

szakosodás a 66. oldalon arról ír, hogy ,,. . . 1968. óta pl., amióta ideiglenesen

szünetel az NME tulajdonképpeni oktatási profiljába vágó egyetlen ágazat,

a bányageológus és nyersanyagkutató geológusképzés — ez az ágazat csak az

1977/78. tanévben indult meg újra a hidro- és mérnökgeológusok jóval na-

gyobb része helyezkedett el bányavállalatoknál és nyersanyagkutatással fog-

lalkozó intézményeknél, mint tulajdonképpeni szakterületén. Az ásványi nyers-

anyagkutatás kérdéseiben teljesen tájékozatlan, s a földtani anyagvizsgálatból,

földtanból és teleptanból is igen hiányosan felkészült geológusmémökök tucat-

jai — saját hibájukon kívül aligha öregbítették a képzés jóhírét.’’ Az egyes

szakoknak, ágazatoknak a betöltend munkaköröket is jól behatároló képzési

célja közismert. Évrl évre megjelenik a Magyar Felsoktatási Intézmények
tájékoztatóban. A munkahelyek tehát tisztában lehetnek azzal, milyen terüle-

ten várhatnak el viszonylag korai önálló tevékenységet a pályakezdtl.
Amennyiben más feladatokkal látják el ket türelemmel meg kell várni, míg
önállóan vagy segítéssel felkészülnek a képzési céltól eltér munkaköri felada-

tukra. Erre minden bizonnyal képesek alapozó és alaptantárgyi ismereteikre

építve — beleértve az ásvány- és kzettan, általános és szerkezeti földtan,

történeti földtan tantárgyakat, — amelyek a mszaki földtudományi szakon
azonosak mind a hidrológiai — mérnökgeológiai, mind a bányászati geológiai

ágazat részére. Az összes képzési idre vetítve annak mintegy 19%-ban —
nem egészen egy tanév — van eltérés az ágazatok tananyaga között, ami akár
önképzéssel, akár szervezett képzéssel könnyen korrigálható. Megjegyzend,
hogy a Kar felé hivatalosan és konkrétan soha egyetlen munkahely, irányító

hatóság nem jelezte a fenti problémát. Amennyiben ez ténylegesen gond volt,

az els idejében tett észrevételre rövid idn belül mindenkor képesek lettünk

volna annak az ágazatnak az indítására, amire igényt jelentenek.

Reflexióm semmiképpen nem jelenti azt, hogy abban a hitben vagyunk,
hogy képzésünk menete, tananyaga és szemlélete mindenben tökéletes. Nyil-

vánvalóan van javítani valónk. Ehhez a munkához igényeljük és elfogadjuk a

megalapozott, segítszándékú eszmecserét, kritikát. Célravezetbb lett volna,

ha ilyennel kellett volna foglalkoznom.

szintén remélem, hogy ,,A felsfokú geológusképzés idszer kérdései"

cím cikk nem fog az elbbrelépés helyett negatív hatást kifejteni és nem zavar-

ja meg sem a két egyetem, sem a geológusok és bányamérnökök együttmkö-
dését. Szerencsére mind a bányamérnökök, mind a geológusok között szép

számmal vannak olyanok, akik évek óta azon fáradoznak, hogy a két szakember-
gárda közötti korábbi feszültségeket megszüntessék. Nyilvánvaló, hogy az

együttmköd szövetségeseknek kell lenni azoknak, akiket a Föld megismerése

és ásványkincseinek bánvászata egyértelmen összekapcsol függetlenül attól,

hogy az ELTE-n. vagy az NME-n végeztek.
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BARNABÁS KÁLMÁN
(1910-1980)

Szomorú szívvel gyltünk össze rokonok, barátok, tanítványok, ismersök, a jászapáti
temetben 1980. október 14-én, és vettünk búcsút Barnabás Kálmán geológustól,
Társulatunk volt tagjától, aki váratlanul távozott közülünk. Alakja összeforrt a magyar-
országi ásványi nyersanyagkutatások sikeres éveivel. Annak a második hazai olajkutató
nemzedéknek kimagasló egyénisége, aki Papp Simon vezetésével, min t els geológus
munkatársa, a 30-as évek végén és a 40-es évek elején részt vett a hazai kolajbányászat
alapozó munkájában, a budafapusztai és lovászi kolajmezk felfedezésében és feltárásá-
ban. Nevéhez fzdik a felszabadulást követen a rendszeres bauxitkutatás megszervezé-
se, megindítása, a kutatás földtani módszereinek kidolgozása és az eredményes kutatási
munka irányítása.

1910. október 21-én született Jászapátiban, és ott is érettségizett. Ezután a Budapesti
Tudomány Egyetemre iratkozott be és 1934-ben természetrajz-földrajz szakos tanári okle-
velet szerzett, majd 1937-ben Papp Károly professzornál földtanból, slénytanból és ás-
ványtanból doktori szigorlatot tett. Közben 1935. áprilisában az EUROGASCO (European
Gas and Electric Company) szolgálatába lépve, annak dunántúli olajkutató fúrásainál
dolgozott. Majd az EUROGASCO jogutóda a MAORT (Magyar—Amerikai Olajipari Rtl
nagykanizsai központjába került, résztvett a kutatás és termelés földtani szervezetének
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létrehozásában és a vállalat kutatási osztálya vezetje, majd fgeológusa lett. Jelents
szerepe volt a budafapusztai, lovászi és a hahót -pusztaszentlászlói kolaj—földgáz el-
fordulások megkutatásában, feltárásában, kolajföldtani viszonyainak felderítésében,

a további dunántúli kutatások elkészítésében. A MAORT-per után megválik a kolaj-
ipartól.

1949-ben a M. A. Földtani Intézet alkalmazásában a bükkszéki vízkutatásoknál dolgo-
zott. 1950-ben már a Magyar—Szovjet Bauxit Alumínium Rt. keretében résztvett a
bauxitkutató expedíció létrehozásában, majd, mint a vállalat fgeológusa — a szovjet
geológusok közremködésével — megszervezte a kutatóüzemet és kialakította a bauxit -

kutatásnak, az ércvagyon értékelésének és nyilvántartásának korszer módszereit. 1955-

tl az alumíniumipar különböz irányító szervezeteinek, 1963-tl pedig a Magyar Alumí-
niumipari Trösztnek fgeológusaként végezte munkáját. Irányítása alatt, aktív közre-
mködésével épült ki a bauxitkutatás új központja Balatonalmádiban, jó szervez—
nevel munkájának eredményeként ntt fel a bauxitkutató geológusok következ gene-
rációja, mai törzsgárdája. Eredményes tevékenységét jelezték a Bauxitkutató Vállalat

kutatási sikerei Nyirádon, Fenyfn, Kincsesbányán. Résztvett a bauxitbányák földtani

szervezetének kialakításában, munkamódszereinek kidolgozásában, a bauxitvagvon-
gazdálkodás alapjainak lefektetésében. Eredményes munkásságát vállalati, minisztériumi
és kormánykitüntetésekkel ismerték el. Az alaposság, pontosság és megbízhatóság meg-
testesítje volt s mindezt jóindulatú szigorral megkívánta munkatársaitól is. Kiváló,
igényes mívelje volt szakmájának és tökéletes munkatársa hajdani mesterének Papp
Simonnak, aki elismeren és sokat jelentén jobbkezének mondotta t.

Barnabás Kálmán tudományos munkásságát, a megfigyeléseit és megállapításait,

munkájának eredményeit tartalmazó számos könyvfejezet, szakcikk, valamint kéziratos

jelentés, szakvélemény fémjelzi. Figyelemre méltó tanulmányokat készített a KGST és az

ENSZ szervezetei részére is. Aktív tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Rétegtani
és slénytani Bizottságának, az Országos Földtani Tanácsnak, az Országos Ásvány-
vagyon Bizottságnak. 1952-ben a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa címet
kapta. 1972-ben történt nyugdíjba vonulása utáni éveit a tle megszokott visszavonult -

ágban élte, 1980. október 6-án bekövetkezett haláláig.
c- Emlékét kegyelettel megrizzük és mondunk utolsó jószerencsét.

Csiky Gábor

Barnabás Kálmán szakirodalmi munkássága

1. B. K. és Steausz L.: A délnyugat-dunántúli pannonikum (kéziratban). Bemutatták a Magyarhoni Földtani Társu-

lat 1947. március 7-én tartott szakülésén.
2. A bükkszéki vízkutatások. M. Á. Földtani Intézet Évi Jelentése az 1949. évrl. 1952.

3. A magyarországi bauxitbányászat földtani feltételei. Bányászati Lapok 88. évf. 10. sz. 1955.

4. Bauxitföldtani kutatások Magyarországon 1950—1954 között. M. Á. Földtani Intézet Évkönyve, 46. k. 3. f. 1957.

5. A halimbai és nyirádi bauxitterület földtani kutatása. M. A. Földtani Intézet Évkönyve, 46. k. 3. f. 1957.

6. A magyarországi kréta bauxitelfordulások rétegtani helyzete. M. Á. Földtani Intézet Évkönyve, 49. k. 4. f. 1961.

7. KGST javaslat a fedett területek és egyes ásványi nyersanyagelfordulások fogalmi meghatározására és osztályo -

zására. Földtani Kutatás, V. évf. 1. sz. 1962.
8. Bauxitkutatás és feldolgozás. — Földtani Kutatás, VI. évf. 1. sz. 1963.

9. Die vergleichende Untersuehung dér charakteristischen Bauxitlagerstátten des Mittelgebirges von Dunántúl. M. A.

Földtani Intézet Évkönyve, 54. k. 3. f. 1966.
10. Bauxitkutatásaink eredményei és további feladatai. Földtani Kutatás, IX. évf. 4. sz. 1966.

11. Az indiai bauxit. Földtani Kutatás. IX. évf. 1. sz. 1966.
12. A bauxit. In: Ásványtelepeink földtana. Mszaki könyvkiadó. Budapest, 1966.

13. A gazdaságos fúráshálozat vizsgálata a bauxitkutatásnál. Földtani Kutatás, X. évf. 2. sz. 1967.

14. A nyirádi b luxitterület további kutatásának várható eredményessége. Földtani Kutatás, XI. évf. 2. sz. 1968.

15. Fúrási kutatás. In: Ásványkutatás és bányaföldtan. Mszaki könyvkiadó, Budapest 1970.

16. Szextes F. et al.: Magyarázó Magyarország 200 000-es földtani térképsorozatához, L-33-XII. Veszprém (Társ-

szerz). 1972.
17. Bauxitkutatások hazánkban. Földtani Közlöny. 104. k. 2. sz. 1974.
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Ifjúsági eladói ankét

Társulatunk Ifjúsági Bizottsága 1981.

május 7—8-án els ízben rendezte meg
Budapesten az Els Eladói Ankétot. Az
ankét eladásaira azok a fiatal tagtársak
pályázhattak, akik a társulat egyetlen
fórumán sem tartottak még önálló ela-
dást. A rendezvényen két szekcióban (vég-

zett szakemberek I. szekció; egyetemi hall-

gatók II. szekció) 40 eladás hangzott el, a
következ témacsoportokra szétosztva:

— geofizika— mszaki földtan— ásvány-kzettan
— hidrológia— földtan— slénvtan-rétegtan— kolajföldtan

8 eladás
4 eladás

1 ‘4 eladás
6 eladás
4 eladás
5 eladás
5 eladás

Az eladásokat magasszint szakmai zsri
bírálta.

A zsri értékelése alapján a következ
eladók nyertek díjat, ill. részesültek dicsé-

retben:

I. szekció
I. díj Szabó Csaba
II. díj Sebestyén

István
III. díj Pugner

Sándor
Balogh I.

—

Horváth J.

Dicséret: I. szekció
Fábián József
Kovács József

II. szekció
Csernussi Gábor
Dtjnkl I. - JÓZSEF

S.

Tóth I.—Drótos
L.

Csontos L.

—

VÉRTESSY L.
II. szekció

Pataky Nóra
Piros Olga
FZY I. SCHLEM-
mer K.—Farkas
Zs.

Az ankét iránt jelents szakmai érdek-
ldés nyilvánult még, amit az eladások és
az ülésen résztvevk száma is bizonyít.
Reméljük, hogy fiatal tagtársainknak ez a
fórum a jövben is lehetséget biztosít a
szakmai közönség eltti bemutatkozásra.

Balog Anna
ifj. titkár

Uj információs folyóirat

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofi-

zikai Intézet, a Magyar Állami Földtani
Intézet, az MTA Geokémiai Kutatólabora-
tórium, valamint az Országos Mszaki
Információs Központ és Könyvtár
(OMIKK) 1984. január 1-tl megjelenteti a

Geológiai és geofizikai szakirodalmi
tájékoztató

cím új információs folyóiratot, amely
mintegy 15 hazai és több mint 100 külföldi

folyóirat, valamint konferencia-anyagok.

könyvek, kutatási jelentések és más szak-
irodalmi dokumentumok alapján tájékoz-
tatást nyújt a geológia és geofizika terüle-

tén létrejött legfontosabb elméleti és gya-
korlati eredményekrl, a szakirodalmi köz-
lemények magyar címével, bibliográfiai

adataival és — általában — rövid magyar
nyelv tartalmi összefoglalójával (referá-

tumával).
Elfizetési ára (irányár !): évi 1600,

—

Ft, második és további példányoké: 900,

—

Ft. Megrendelhet az OMIKK értékesítési
osztályán (Budapest, ÁGII. Postafiók 12,

1428).

Olvasószolgálat

Augusztus második felétlminden érdek-
ld felkeresheti a MTESz lapok olvasó-
szolgálatát a Budapest, IX., Mester u. 4.

szám alatt. Itt Szövetségünk valamennyi
szaklapja megvásárolható, elfizethet,
helyben is olvasható. Az olvasószolgálat

dolgozói szaklapjainkkal kapcsolatban min
den felvilágosítást megadnak.

NYITTATARTÁS:

munkanapokon 10—18 óráig.



TÁRSULATI ÜGYEK

A Magyarhoni Földtani Társulat 1982. április— június havi ülésszakán

elhangzott eladásai

Április 5. Ásványtan-Geokémiai Szakosz-

tály eladóülése
Elnök: Pesty László
Csongrádi Jen: Finnország szulfidérc-

telepeinek genetikai típusai

Vita: Pesty L., Klespitz J.

Résztvevk száma: 6 f

Április 9. slénytan-Bélegtani Szakosztály

eladóülése
Elnök: Kecskeméti Tibor
Haas János: Az egyidej geológiai ese-

ményeken alapuló rétegtan (Event Stra-

tigraphy) helyzete és perspektívái

Vita: Vörös A., Báldi T., Jánossy D.,

Gerry E., Detre Cs., Nagymarosy A.,

Kecskeméti T., Haas J.

Résztvevk száma: 17 f

Április 14. Általános Földtani Szakosztály

eladóülése
Elnök: Krössy László
Brezsxyánszky Károly

—

Haas János:

A szenon nekézsenyi konglomerátum for-

máció sztratotípus szelvényének szedimen-

tológiái, tektonikai vizsgálata

Vita: Elsholtz L., Bérezi I., Góczán F.,

Pelikán P.
Résztvevk száma: 13 f

Április 19. ,,Épít-fé és építanyagipari
nyersanyagok mémökgeológiája” a Mérnök-
geológia-Környezetföldtani Szakosztály an-

kétja a Gazdaságföldtani Szakosztállyal, a

Budapesti Területi Szervezettel, az IAEG
Magyar Nemzeti Bizottságával, a Szilikát-

ipari Tudományos Egyesülettel és az MTESz
Környezetvédelmi Bizottságával közös ren-

dezésben.
Elnök: Juhász József és Vitális György
Juhász József: Elnöki megnyitó

A nyersanyagkutatás általános kérdései

:

Mészáros Mihály: Az épít- és épít-
anyagipari földtani kutatás általános kér-

dései
Bernáth Zoltán: A nyersanyagkutatás

módszerének fejlesztési irányelvei

Molnár Barnabásné—Lenkei Mária:
Az épít- és építanyagipari nyersanyag-
kutatás technológiai irányelvei
Bohn Péter

—

Hahn György : Az ás-

ványvagyon-védelem
A kutatás módszertani kérdései (Kutatás-
módszertani kérdések )

:

Gálos Miklós: Kbányák értékelése
„minsít pontszám” alapján
Karsay Tibor: A díszítkövek vizsgála-

tának újabb módszerei
Ferenczy László: Geofizikai módszerek

az épít- és építanyagipari nyersanyag-
kutatás fejlesztésében

Török Endre: Durva törmelékes nyers-
anyagok feltárásának és hasznosításának
tapasztalatai
Budapest nyersanyagellátási kérdései:

Tardy János: Budapest természetvé-
delmi kérdései
Környezet-, táj-, természetvédelem és rekul-

tiváció :

Horváth Zsolt: A felhagyott építipari
bányák környezetvédelme

Badenszky Péter: A fváros és körzeté-

nek épít- és építanyagipari nyersanyag-
ellátottsági helyzete és kérdései

Egerer Frigyes: A másodlagos nyers-

anyaghasznosítás lehetségei
Kalmus Péter: Bányatavak és kapcso-

latuk a környezettel
Kéri János: A kbányák rekultivációs

tapasztalatai a balatoni üdülövezetben
Jantsky Béla: A mecseki díszítkbá-

nyászat jelene és jövje
Résztvevk száma: 47 f

Április 19. A Tudománytörténeti Szakosztály

eladóülése
Elnök: Csíky Gábor
Szederkényi Tibor: Prinz Gyula és a

magyar földtan
Csíky Gábor: 100 éve született Balogh

Ern
Bidló Gábor: Kalecsinszky Sándor emlé-

kezete
Résztvevk száma: 14 f
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Április 20. Szénkzettani Munkabizottság
eladóülése

Elnök: Varga Imréné
Korbuly Judit—Varga Imréné: A

szénkzettani összetétel hatása a Dunai
Vasm szénelegyének koksztechnológiai
sajátságaira

Vita: Bella L.-né, Takács J.-né., Pallós

I.-né, Horváth Z., Gubán B.
Résztvevk száma: 12 f

Április 22. Az Általános Földtani Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Dudich Endre
Manheim T. Frank (USA): Óceán mine-

ral resources (with special examples from
the Atlantic Óceán Off Eas and South
United States)

Vita: Morvái G., Szurovy G., Rittár J.,

Vet I., Szili Gy. Dudich E.
Résztvevk száma: 50 f

Április 7, 14, 21, 28. Az Ifjúsági Bizottság

eladássorozata ,,Matematikai módszerek al-

kalmazhatósága a földtani kutatásban” cím-
mel a KBFI Geotechnikai Fmérnökségével
közös rendezésben

Az eladássorozat tematikája:
1 . A valószínségszámítás és a matema-

tikai statisztika alapfogalmai
2. A statisztikai minta tartalma a föld-

tanban
3. Térbeli valószínségi változók
4. Variogramok és szerkezeti analízis

5. Krigelés és készletszámítás
6. További módszerek
Résztvevk száma: 19 f

Május 3. slénytan-Rétegtani Szakosztály

eladóülése
Elnök: Kecskeméti Tibor
Jánossy Dénes: Az izoláció jelensége

fosszilis gerinces adatok alapján
Gaeácz András: Darwinizmus a mai

viták tükrében
Vita: Barátosi J., Kecskeméti T., Já-

nossy D., Galácz A., Detre Cs.,

Résztvevk száma: 14 f

Május 3. Az Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Vogl Mária
Juhász Zoltán

—

Wojnarovich Lász-
lóké: A kaolinit kétféle amortizációja

Viczián István: Beszámoló az NDK VI.
Agyagásvány Konferenciáról (Greiswald)

Vita: Szántó F., Vogl M., Rischák G.,

Viczián I.

Résztvevk száma: 11 f

Május 7—8. Az Ifjúsági Bizottság „Els
Eladói Ankétja”

Elnökség: Hámor Géza, Dank Viktor,

Szabadváry László, Kubovtcs, Imre,
Cseh-Németh József, Zelenka Tibor,
Székyné Fux Vilma, Alföldi László,
Bérczi István, Halmai János

Május 7.:

Dank Viktor: Elnöki megnyitó
Balás László: Karotász mérésekkel

nyerhet információk a bauxitkutató és
hidrogeológiai fúrásokban
Molnár Dezs: Bányabeli geofizikai

mérések eredményei a Borsodi Szénbányák
aknáiban

Balogh Iván

—

Horváth József: Bauxi-
tok Al-tartalmának „in situ” meghatáro-
zása neutronaktivizációs mérésekkel

Gimpel Pál: A Pölöske II. Tzegmez
minségvizsgálata

Szabó Csaba: Zárványok az Alcsútdo-
boz-2. sz. fúrás magmatitjaiban

Balogh József

—

Földes Tamás: A bi-

harkeresztesi metamorfit teleprendszer ér-

telmezése
Dunkl István

—

Józsa Sándor

—

Pataky
Nóra: Hidrotermális hatások és galenit
indikációk az ófalui Aranyos-völgyben

Fábián József: Az R-131— 136 (Reesk.
Darnóhegv) szerkezetkutató mélyfúrások
magmás kzetei, kzettani-geokémiai vizs-

gálata
Garai István: Mintán belüli feszültség-

eloszlás

Olasz József: A Nagykunsági medence
DK-i részének szénhidrogén földtani vi-

szonyai
Harrach Orsolya: A Dinnyés-2, Diósd-

1, Polgárdi-1, Vál-3, fúrás kzettani-geoké-
miai vizsgálata

Petz Rudolf: Fotogrammetriai kiérté-

kel és távérzékel módszerek mérnökgeo-
lógiai alkalmazásának lehetségei

Drótos László—Tóth István: Elektro-
mos penetrációs mikroszonda talajmecha-
nikai alkalmazása

Rieth Margit: Kovásodott famaradvá-
nyok ásványtani vizsgálata

Piros Olga: A Baradla-barlang eróziós
genetikai vizsgálata

Szebényi Géza: Kísérlet a recski ércte-

lepekben a fémeloszlás változékonysága
néhány mennyiségi jellemzjének értelme-
zésére

Csernussi Gábor: Lithofáciesek nyomo-
zása a permi Balaton-felvidéki vörösho-
mokk formációban

Csernyák Attila: Telkibánya-kömyéki
mohaachát lelhelyek földtani vizsgálata

Csontos László

—

Vértessy László: A
magyaregregyi érces konglomerátum vizs-

gálata
Dörömbösi Piroska: Szilárdított omla-

dékanyag ásvány- és kzettani vizsgálata
Józsa Sándor

—

Dunkl István: A sza-



90 Földtani Közlöny 113. kötet, 1. füzet

badbattyánvi Szárhegy magmás telepeinek
és zárványainak kzettani-geokémiai vizs-

gálata
Mohamed Sbaa: Az üledékes foszforitok

genetikájának értelmezése marokkói pél-

dán

Május 8.

:

Boncz László: Túrkeve és környékének
szénhidrogénföldtani viszonya

i

HadházY Balázs: A földtani információ-
szerzés helyzete az Alföldön

Csikai Barna: Rétegvíztelenítési tevé-
kenység Putnok aknán

Sebestyén István: Vízföldtani vizsgá-

latok hidraulikai számításai
Szaló József: Az Eszak-Dunántúl víz-

ellátási problémái
Szarvas Zoltán: A nagymarosi vízlépcs

alapozásának geológiai elvizsgálata
Pugnee Sándor: A szegedi medence

szénhidrogén-tárolóinak hidrogeológiai vizs-

gálata a túlnyomások szempontjából
Kovács József: Iszkaszentgyörgy és

környéke vízföldtani viszonyai
Szilágyi Ferenc: A Jósva-völgy vízbe-

szerzési lehetségei
Kázmér Miklós: A budai felseocén

mészk mikrofáciesei
Kopeczky Andrea: Édesvízi és tengeri

karbonátos kzetek vizsgálata

Fzy István

—

Schlemmer Katalin

—

Farkas Zsolt: A Gánt -bagolyhegyi új fel-

tárás szelvénye és komplex földtani vizs-

gálata
Pataky Nóra—Dunki István

—

Józsa
Sándor: Az ófalui Szén-völgy jura réteg-

sora
Korecz Andrea: A Budajeni B-3. sz.

fúrás (Zsámbéki-medence) alsópannóniai
korú Ostracoda faunájának értékelése

S. Horváth István: Negyedidszaki
képzdmények a Csepel-szigeten, Szigetha-
lomtól D-re

Gombárné Forgách Gizella: Toxikus
hulladék elhelyezhetségének megalapozá-
sa a mogyoródi riolittufa bányában

OrszáGH György:, Koordinátahálózat
felszerkesztése a MAFI-ban általánosan
használt 25 000-es topográfiai térképekre

Vita: Kubovics I., Zelenka T.. Sztrókay
K. I., Takács J., Székemé Fux V., Pordán
S., Cseh-Németh J., Szabó I., Hámor G.

Résztvevk száma: 102 f

Május 10. Ásványtan-Geokémiai Szakosz-

tály eladóülése
Elnök: Kiss János
Pesty László: A hévízi forrásbarlang és

forráskráter szulfidásványainak ásvány-
tani vizsgálata

Bánhegyi István: A Thyobacilus gén.

geomikrobiológiája

Vita: Juhász L., Böcher T., Kiss J., Gat-
ter I. Elek I., Barátosi J., Pesty L.

Résztvevk száma: 14 f

Május 13. Elnökségi Ülés
Élnök: Dank Viktor
Napirend: 1. Az 1982. évi nagyrendez-

vények, 2. Beszámoló az ,,Els Eladói
Ankét”-ról és annak tapasztalatairól, 3. A
szerzdéses munkák helyzete, 4. Nemzet-
közi kapcsolataink és a külföldi kiküldeté-
sek helyzete, 5. A MTESz és BME Díj fel-

terjesztési lehetsége
Résztvevk száma: 13 f

Május 17. Tudománytörténeti Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Csíky Gábor
Napirend: a Szakosztály II. félévi mun-

kaprogramjának összeállítása
Résztvevk száma: 9 f

Május 17. A Tudománytörténeti Szakosztály
eladóülése

Elnök: Csíky Gábor
Bogsch László: Emlékezés Schréter

Zoltánra születésének 100. évfordulóján
Ixriván Pál: 100 éve született Balleneg-

ger Róbert
Résztvevk száma: 22 f

Május 18. Ásványgyjtk Klubja vezetségi
ülése

Elnök: Várhegyi Gyz
Napirend: 1 . Ásványbörze szervezési kér-

dései, 2. Ásványgyjt etikai kódex-terve-
zet, 3. Egyebek

Résztvevk száma: 5 f

Május 19. Az Általános Földtani Szakosz-
tály vezetségi ülése

Elnök: Dudich Endre
Napirend: A Szerkezetföldtani Módszer-

tani Továbbképz Tanfolyam szervezési
kérdései

Résztvevk száma: 9 f

Május 19. Az Általános Földtani Szakosz-
tály eladóülése

Elnök: Dudich Endre
Haas János

—

Góczán Ferenc

—

Ora-
vecz János —Oraveczné Scheffer An-
na—Vet István— CsALOGOVLTS Imre

—

Lrincz H.: Kami alapszelvények facio-

lógiai és rétegtani vizsgálatának eredmé-
nyei

Mindszenty Andrea: Bauxitszöveti
vizsgálatok a paleogeomorfológiai rekon-
strukció szolgálatában (Iharkút -Németbá-
nya)

Vita: Balogh K., Komlóssv Gy., Posgav
K., Vet I., Jámbor Á., Balkay B., Haas J.

Résztvevk száma: 32 f
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Május 23. Az Ásványgyjtk Klubja gyjt-
túrája a Déli-Börzsönybe

Túravezet: Pusztai Péter
Résztvevk száma: 29 f

Május 24—25. A Mérnökgeológiai-Környe-
zetföldtani Szakosztály tanulmányi kirándu-
lása a Déldunántúli Területi Szervezet, a

Pécsi Akadémiai Bizottság, a Veszprémi
Akadémiai Bizottság és a Tolna megyei
MTESz Környezetvédelmi Bizottsága közös

rendezésében

Útvonal: május 24-én:
Lentár József: Balatonfzf (szenny-

víztisztító)

Kéri János: Veszprém szeméttelep (kör-

nyezetvédebni problémák)
Kéri János: Nemesvámos (hígtrágya

tárolására használt karszt-töbör)
Kéri János: Budatava (szennyvíztisztí-

tó kazetta)
Moyzes Antal: Sárszentmiklós (Paksi

Atomerm radioaktív hulladékának elhe-

lyezési problémája)
Várszegi Károly: Kölesd (magaspart

mérnökgeológiai problémái)
Germán Endre: Tanyatormás (Szekszár-

di Húskombinát hulladéklerakó helye)

Május 25-én
Bálixtxé Krizsáx Ilona: A Szekszárdi

Húskombinát környezetvédelme
Aujeszki Géza—Vágóxé Steix Anna:

A Paksi Atomerm építkezésével kapcso-
latos mérnökgeológiai problémák

Ajtainé Csillag Éva: Paks (Atome-
rm) — Szekszárd (Húskombinát) —
Szekszárd (felszínalatti mesterséges üre-

gek)

Május 25. Az Általános Földtani Szakosz-
tály megbeszélése

Elnök: Mixdszenty Andrea
Napirend: A Szerkezetföldtani Módszer-

tani Továbbképz Tanfolyam tematikájá-
nak végleges egyeztetése

Résztvevk száma: 12 f

Május 27. Filmszemle hazai földtani témájú
filmek zsrizésére, a Központi Földtani
Hivatallal közös rendezésben

Program: 1. Az ásványi nyersanyagok,
2. A Föld bels szerkezete, 3. Vulkánok és

földrengések, 4. Lemeztektonika és konti-
nens-vándorlás (TV Szabadegyetem soro-

zatai), 5. Kincs a Mátra mélyén (Recsk), 6.

Színesfémérc-kutatás Magyarországon, 7.

A Mecseki Szénbányák története, rövid
földtani geológiai bemutatás, 8. Bauxitku-
tatók, a Bauxitkutató Vállalat munkájáról,
9. A Bakony kincse, a Bakonyi Bauxitbá-
nya tevékenysége

Résztvevk száma: 33 f

Június 3 — 4. slénytan-Rétegtani Szakosz-
tály tanulmányi kirándulása Eszak-Magyar-
ország neogén képzdményeinek megtekinté-

sére

Útvonal: Ácsa—Bércéi—Mohora—Szé-
csény Nógrádszakál—Ipolytarnóc—So-
mosk — Kazár — Sámsonháza — Buják

Az egyes megállóhelyeken és feltárások-
nál Bartkó Lajos, Halmai János, Sz.

Hably Lilla, Horváth Mária, Kordos
László, Nagymarosy András, Varga Gyu-
la adtak tájékoztatás a rétegtan, slénytan
és vulkanológia jellemzkrl.

Június 7. Ásványtan-Geokémiai Szakosz-
tály eladóülése

Elnök: Kiss János
Kiss János

—

Zapp Erika - Buda
György: A biotit nitrogén tartalma és k-
zetgenetikai szerepe

Cornides István—Kiss János

—

Mat-
suo Sadao (Tokvo): Egynéhány hazai
bauxit deutérium vizsgálata

Vita: Elek I., Bognár L., Cs. Meszéna
B., Pesty L., Mindszentv A., Cornides I.,

Weiszburg T., Gatter I., Vörös L.

Résztvevk száma: 16 f

Június 15. Szénkzettani Munkabizottság
eladóülése

Elnök: Varga Imréxé
Elek Izabella: Újabb ismeretek az észak-
magyarországi lignitek szénkzettani tulaj-

donságairól
Horváth Zoltán: Beszámoló a Nemzet-

közi Szénkzettani Bizottság (ICCP) 1982.

évi Portói-i ülésérl.
Résztvevk száma: 8 f

Június 17. Ásványgyjtk Klubja vezetségi

ülése

Elnök: Várhegyi Gyz
Napirend: 1. Ásványbörzével kapcsola-

tos teendk, 2. Etikai kódex anyagának
megvitatása, 3. Egyebek

Résztvevk száma: 8 f
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A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezetének
1982. április— június havi ülésszakán elhangzott eladásai

Április l. Eladóülés
Elnök: Bállá Kálmán
Völgyi László: A szénhidrogének sze-

lektív migrációja
Szalóki István: A határmenti közös

érdekeltség szénhidrogénelfordulások
földtani modelljeinek kidolgozása
Vet István: A szénhidrogénkutatás és

a szervesgeokémia kapcsolata a 10. Nem-
zetközi Szervesgeokémia Konferencia (Ber-
gen. Norvégia) eladásaiban

Pap Sándor: A keceli bazalt tagozat
Vita: Pap S., Sajgó Cs., Fábián Gy.,

Szili Gy., Vet I., Szalóki I., Rakovits Z.,

Póka T., T. Kovács G., Jámbor Á., Völgvi
L.

Résztvevk száma: 42 f

Április 29. Vezetségi ülés

Elnök: Zentay Tibor
Napirend: 1. Az 1982. évi szakmai fela-

datok megbeszélése, 2. Folyó ügyek
Résztvevk száma: 7 f

Május 11. Tudományos ülésszak ,,.4 hévizek

hasznosításának kérdéseirl” a Magyar Hid-
rológiai Társaság Szegedi Területi Szerveze-

tével, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság

Földtudományi- és Mszaki Szakbizottságá-
val és a Hazafias Xépfront Csongrád megyei
Bizottságával együttmködve a XXII. Cson-
grád megyei Mszaki Hónap keretében

Elnök: Sémádv Béla
Simády Béla: Megnyitó
Korim Kálmán: A hévízgazdálkodás

idszer kérdései Csongrád megye haszno-
sítási lehetségeinek ismeretében

Pap Sándor

—

Trömböczky Sándor:
Csongrád megye hévíznyerési és gazdálko-
dási lehetségei a szénhidrogénipari tapasz-
talatok alapján

SimádY Béla: Összefoglaló
Az ülésszakot követen a résztvevk

meglátogatták a Szeged-algyi olajmezt,
ahol a vízbesaj tolás tapasztalatairól kaptak
tájékoztatást.

Vita: Jakucs L., Liebe P., Pálfay I.

Résztvevk száma: 103 f

Május 20. Eladóülés
Elnök: Szónoky Miklós
Fényes József: A Duna—Tisza közi

tzeges talaj fejldéstörténete molluszka
faunavizsgálatok alapján

Geiger János: Szöveti és homoktest
morfológiai vizsgálatok a Szeged 1 . telepben

Vita: Mezsy, J., Fényes J., Szónoky
M. ,

Geiger J.

Résztvevk száma: 12 f

Június 11. ,,Délmagyarországi geológiai-

hidrogeológiai” Ankét a Déldunántúli Terü-
leti Szervezettel, a Magyar Hidrológiai Tár-
saság Bács-KÍ8kun és Baranya megyei Terü-
leti Csoportjával és a Nagybaracskai Községi
Tanáccsal közös rendezésben

Elnök: Kozma István
Kozma István: Megnyitó
Gyarmati János: A Csátalja—Bács-

szentgyörgy—Hercegszántó környéki szén-
hidrogénkutat ások? általános] földtani, va-
lamint szénhidrogénföldtani és hidrogeoló-
giai eredményei

Tormássy István: Víznyerési lehetsé-
gek szénhidrogénkutató fúrásokból Bács-
Kiskun megye D-i részén (korreferátum)
Tóth Mihály: A termálvízhasznosítás

tapasztalatai Csongrád megyei példák alap-
ján

Pap Sándor: Medd szénhidrogénkutató
fúrások hévízkút tá történ kiképzésének
gyakorlata (korreferátum)

Földtani szekció

Elnök: Barabás Andor
Hámor Nándor

—

Komjáti János

—

Sza-
nyi Béla: A Duna—Tisza köze átfogó k-
olaj földtani vizsgálata

Császár Géza

—

Fridel Károlyné

—

Koyácsné Bodrogi Ilona: Nagybaracska
1. és 2. sz. fúrás földtani eredményei
Barnabásné Sttjhl Ágnes: Á Mária -

kéménd 3. sz. kutatófúrás földtani jelent-
sége

Kassai Miklós

—

Várszegi Károly: A
tervszer környezetgazdálkodás (kömve-
zetfejlesztés-környezetvédelem) földtani

alapjai

Hidrogeológiai szekció

Elnök: Simor József
Szederkényi Tibor

—

Földföldi La-
jos

—

Hajdok Imre: A nagybaracskai kuta-
tófúrások hidrogeológiai eredményei és

hasznosítási lehetségei
Altnder András: Parti szrés víztá-

roló rendszerek hidrogeológiája és vízbe-

szerzési lehetségei a Duna D-i szakaszán,

vízmvek üzemelési tapasztalatai

Simor József: A Margittá szigeti kutak
hidrogeológiai védidomán végzett környe-
zetvédelmi feltárás

Kling István: Margittá szigeti térségi

komplex melioráció
Vita: Szederkényi T., Simor J., Zentav

T., Bérezi I., Császár G., Németh G., Bara-
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básné Stuhl Á., Kassai M., Barabás A.,

Pordán S., Pap S., Tormássy I., Valcz Gy.,

Nemere P., Pap J.

Résztvevk száma: 88 f

Június 17. Eladóülés
Elnök: Völgyi László
Bérczi István: A törmelékes tárolók-

zetekben kialakult csapdák képzdésének
kzet tani-kzetfizikai háttere

Szentgyörgyi Károly: Az alföldi fels-
kréta kifejldési típusai és a képzdmények
regionális kapcsolata

Vita: Bérczi I., Völgyi L.
Résztvevk száma: 21 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szervezetének
1982. április— június havi ülésszakán elhangzott eladásai

Április 20. Eladóülés
Elnök: Barabás Andor
Németh Gusztáv: Bonyolult csapdák

szisztematikus kutatásának szükségessége
Kókai András: A mánfai Klyuk kör-

nyékének földtani viszonyai
Vita: Majoros Gy., Bódog E., Szili Gy.,

Gyarmati J., Barabás A., Kassai M., Por-
dán S., Hegyi J.

Résztvevk száma: 16 f

Április 27. Eladóülés
Elnök: Kovács Endre
Csirám Gézáné—Kókai András: Pécs

környéki negyedidszaki képzdmények
összehasonlító vizsgálata

Mikolai István: Számítógépre alapo-
zott bányabeli földtani információ-rend-
szer kialakítása

Vita: Kassai M., Kókai A., Virágh K.,
Jobb J.

Résztvevk száma: 21 f

Május 18. Eladóülés
Elnök: Kovács Endre
Ravaszné Baranyai Lívia—Wéber

Béla: A nyugat-mecseki fehér-gránit vizs-

gálata

Kaszás Ferenc: Alapmegersítés talaj

-

szilárdítással, pécsi talaj - és kzetviszonyok
mellett

Vita: Szilágyi T., Kaszás F., Pordán S.,

Rné Baranyai L., Wéber B., Kovács E.
Résztvevk száma: 9 f

Június 3. Eladóüléssel egybekötött tanul-
mányút a folyamatban lev Máza Dél-i
kutatófúrások megtekintésére, a Mecseki
Szénbányák Liász Klubjával és az OMBKE
Mecseki Csoportjával közös rendezésben

Elnök: Radó Aladár
Kiss József— Szirtes Béla: Máza Dél-i

terület geológiája és bányatelepítési elter-
vei

Résztvevk száma: 70 f

Június 17—19. Szlovákiai tanulmányút a
mélyfúrási kutatási eszközök és technológiák
megismerésére a Fúrástechnikai és Kutatás-
módszertani Csoport szervezésében

A kirándulás vezetje: Sorsák Vilmos
Program: Novabányai Kutatási Üzem

és egy kutatófúrási munkahely megtekin-
tése, Körmöcbánya körzetében 2 ferdefú-
rás helyszíni tanulmányozása; Selmecbá-
nyái Bányászati Múzeum megtekintése.

Résztvevk száma: 10 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi Szervezetének
1982. április— június havi ülésszakon elhangzott eladásai

Április 29. Eladóülés
Elnök: Józsa Gábor
Szlabóczky Pál: Földcsúszások típusai

és építipari, népgazdasági jelentségük
Borsod megye területén

Felkért hozzászóló: Szabó Dénes
Vita: Goda L., Madai L., Juhász A., B.

Szabó L., Orbán E., Józsa G.
Résztvevk száma: 20 f

Május 20—21. II. Országos Bányaföldtani
Ankét a Budapesti Területi Szervezettel, az
Általános Földtani Szakosztállyal és az
OMBKE-val közös rendezésben
Május 20.

Elnök: Fülöp József
Balogh Béla: Megnyitó
Fülöp József: Irányelvek a bányaföld-

tani tevékenység továbbfejlesztésére
Kapolyi László: A hatékonyabb bánya

-

földtani tevékenységet szolgáló legfonto-

sabb bánvászati-földtani feladatok
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I. Szénbányászat:

Tamasy István: Az ásványvagyongaz-
dálkodás és a távlati tervezés kapcsolata

Gebber Pál: Kutatási alapadatokból
nyerhet teleptani kép egyezsége a terme-
lés során megismert adatokkal

Juhász András: Mélymvelés bányák
termelése érdekében végzett bányaföldtani
tevékenység

Madai László: A nagy kapacitású kül-

fejtések termelést segít bányaföldtani el-
készít munkái

Szabó Imre

—

Molnár Dezs: Bánya-
geofizikai kutatások földtani- és termelési

feladatai és lehetségei

II. ÉVM:

Badinszky Péter: Az ÉVM Földtani
Szolgálat bányaföldtani feladata és tapasz-

talata
Móntjs Ferenc: A bányaföldtani tevé-

kenység sajátos problémái a cementiparban
Klespitz János: A bányaföldtani ta-

pasztalatok a kiparban
Rege Csaba: Bányaföldtani elmunká-

lat a kerámiaiparban
Pojják Tibor

—

Juhász András: 20 éves
az Északmagyarországi Területi Szervezet

Résztvevk száma : 1 28 f

Május 21.:

III. Ere- és Asványbányászat

:

Elnök: Cseh-Németh József
Fodor Gyula: Az iparág termeléskor-

szersítési problémái, az ebbl adódó
bányaföldtani kérdések

Baksa Csaba Zelenka Tibor

—

Föl-
dessy János: A recski bányabeli kutatások
földtani-teleptani eredményei és dokumen-
tációs rendszere, módszertana
Mátyás Ern: Új feladatok és megoldá-

sok a Tokaj i-hegység bányaföldtanában
Hernyák Gábor

—

Gulyás Pálné

—

Harnos János: A rudabányai pátvasérc-
készletek nyilvántartási és termelési min-
ségének alakulása, az ebbl adódó bánya-
földtani feladatok

Bihari György : A kisrsi öntödei homok
hidraulikus termelésének elkészítése bá-
nyaföldtani értékelés alapján

IV. Bauxit:

Elnök: Gebhardt János
Bárdossy György

—

Pataki Attila

—

Nándori György: Bányaföldtani térkép-
sorozat alkalmazása az iharkúti külfejtéses

bauxitbányászatban

Erdélyi Tibor: A halimbai bauxitbá-
nya triász fekvjének bányaföldtani kuta-
tása

Fekete György

—

Bárdos B. Miklós:
Az Iszka I— II. megsznt bányaüzem
földtani tektonikai tapasztalatainak össze-
foglaló értékelése

Pataki Attila

—

Nyer Tamás: A Nyi-
rád—Deáki bauxitbánya karsztos fekvje
és ennek bányászati vonatkozásai

Zólyomy Miklós— Fodor Béla: A mély-
mveléses bauxitbányászat termelési vesz-
teség optimumának számítási rendszere

V. Mecseki Érc

:

Elnök: Barabás Antal
Mikolay István

—

Virágh Károly—
Zsiday Galgóczy Béla: Bonyolult kifej-

ldést! ásványi nyersanyagok különböz
bányamvelési változatok szerinti értéke-
lése számítógéppel

Bodrogi Frigyes

—

Kemény Antal: A
közgazdasági szabályozók és az új bányá-
szati technológia hatása az ásványvagyon-
gazdálkodásra

Érdi-Krausz Gábor: Az ásványvagyon-
gazdálkodás lehetsége gyenge kondíciójú
érctestek esetében

Virágh Károly

—

Zsiday Galgóczy Bé-
la— Dravecz József Rózsás Ferenc: Érc-
paraméterek geostatisztikai becslésének né-
hány tapasztalata a Mecseki Ércbányászati
Vállalatnál

Szomolányi Gyula: A termelékenység,
a bányamvelési technológia hatása az
érchígulásra a Mecseki Ércbányászati Vál-
lalatnál

Dank Viktor: Zárszó
Résztvevk száma: 99 f

Június 3. Eladóülés
Elnök: Egerer Frigyes
Jeneyné Jambrik Rozália: A Kányás-

aknaüzem víztelenítési problémái
Molnár Dezs : A szénvagyon minsítési

módszerek és eredményeik a Borsodi Szén-
bányáknál

Vita: Egerer F., Latrán B.
Résztvevk száma: 17 f

Június 10. Szakmai Nap az Országos Föld-
tani Kutató és Fúró Vállalattal közös rende-

zésben
Elnök: Somssich Lászlóké
Megnyitó
Dura Károly: A Cserhát DK-i elteré-

ben (Szirák) mélyült 2000 m-es szerkezet-

kutató magfúrás mszaki kivitelezése és

gázkitörés-védelme
Hámor Géza: A Szirák- 2, számú fúrás

rétegsorának összefoglaló ismertetése
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Sütné Szentai Mária: Az Északi-kö-
zéphegység D-i elterében mélyült fúrások
mikroplankton biosztratigráfiája

Latrán Béla: A kelet-Mongóliái (Gun-
Bulág) hidrogeológiai kutatás eredményei
Deák János: A Darnó-vonalÉNY-i olda-

lán kialakult süllyedék ottnangi telepeinek
genetikai és minségi kapcsolata

Szilágyi Tibor: A Máza-D, Váralja D-i
terület felderít fázisú kutatásának jelen-

legi eredményei

B. Szabó László: Az országos alapszel

-

vény-program nagymélység (szerkezetku-
tató) fúrásai karotázs vizsgálatának prob-
lémái

Szaló József: Az Észak- Dunántúl vízellá-

tási problémái
Vita: Sütné Szentai M., B. Szabó L.,

Somssich L.-né.

Résztvevk száma: 58 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Közép- é? Északdunántúli Terülati

Szervjz >tén>k 1982. április —június havi ülésszakán ílhangzott eladásai

Április 8. Eladóülés
Elnök: Knauer József
Csóti Tamás: A radiometrikus hamu-

mérések dudari tapasztalatai

Szts András

—

Harrach Orsolya

—

Knauer József—R. Szabó István: A Ge-
rence-puszta — Vinyesándor-majori re-

ménybeli bauxitterület el- és felderít
kutatási programja

Dudich Endre: Mohasznyeg- és kenu-
geológia (útibeszámoló)

Tóth Imre: A Kolontár II. szenon bar-
nakszénterület földtani viszonyai, kap-
csolata a halimbai bauxitterület tel

Nándori Gyula: Az iharkúti terület

bányászati kutatásának legújabb földtani

eredményei
Vita: M. Szabó F., Pataki A., Knauer

J., Csóti T., Dudich E., J. Edelényi E.,
Szts A., Tóth I., Szabó E., Kakas K.,
Nándori Gy.

Résztvevk száma: 37 f

Április 29. Eladóülés
Elnök: Szantner Ferenc
Pataki Attila: Karsztmorfológiai meg-

figyelések az iharkúti és a nyirádi bauxite-
lfordulás területén

Mindszenty Andrea: Az Iharkút-né-
metbányai bauxit üledékkzettani jellegei

Vita: Szantner F., Mészáros J., Szabó
E., Tóth Á., Mindszenty A., Haas J., R.
Szabó I., Károly Gy., Pataki A., Tóth K.,
Knauer J.

Résztvevk száma: 42 f

Május 12. A Közép- és Észak-Dunántúlon
mköd földtani szervezetek közös beszámoló
ülése

Elnök: Szantner Ferenc

Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet

:

Bodrogi Marilla—Bodri Gyula—

K

a-
kas Kristóf—

S

zilasí György—

T

óth Csa-

ba: Bauxitgeofizikai mérések a Dunántúli-
középhegységben
Majkuth Tamás

—

Rezessy Géza

—

Sza-
badváry László

—

Szörényi Zoltán: Eocén
barnakszénkutatás és a Vértes ÉK terület

geofizikai kutatása
Hoffer Egon

—

Nyitrai Tibor

—

Simon
András

—

Szörényi Zoltán: Szenon barna-
kszénkutatás és bauxitprognosztikai geo-
fizikai mérések

Magyar Állami Földtani Intézet:

Császár Géza Horváth István

—

Par-
tényi Zoltán: Földtani térképezés és k-
szénkutatás a Dunántúli-középhegységben
Haas János—

T

óth Álmos: A MAFI
1982. évi bauxitprognosztikai és elkutatá-
si munkái

Haas János: Alapszelvényvizsgálatok a
Dunán túli-középhegységben

Kéri János: A Balaton-felvidék és a
Keszthelyi-hegység külszíni bányáinak re-

kultivációs tapasztalatai

Bauxitkutató Vállalat

:

Szantner Ferenc

—

Knauer József

—

Szts András: A kutatáselkészít és

prognosztikai munkák 1982. évi eredmé-
nyei és 1982-es feladatai

Károly Gyula

—

Baross Gábor

—

Máté-
fi Tibor: Az 1981. évi bauxikutatási tevé-
kenység és az 1982. évi feladatok

Horváth István Tóth Kálmán: A
földtani és vegyészeti anyagvizsgálatok
újabb eredményei

Tatabányai Szénbányák

:

Harsányt Alfréd: A Tatabányai Szén-
bányák bányaföldtani szolgálatának 1981.

évi tevékenysége
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Veszprémi Szénbányák :

Makrai László—Molnár István: A
Veszprémi Szénbánya 1981. évi kutatási
eredményei

Bakonyi Bauxitbánya Vállalat

:

Jankóvics Bálint: Beszámoló az 1981 -

ben végzett földtani munkákról

Fejér megyei Bauxitbányák

:

Markó Béla: A bányaföldtani kutatások
elmúlt évi eredményei a Fejér megyei
Bauxitbányáknál
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat:

Szilágyi Albert

—

Tlma Zsuzsanna

—

Csajági Zsuzsa: Az 1981. évi földtani ku-
tatási munkálatok az OFKFV Dunántúli
Üzemvezetségénél

Vita: Kottász I., Tóth Á., Szantner F..

Szabó E., Knauer J., Mindszenty A.
Résztvevk száma: 68 f

Június 4— 5. ,, Földtani Napok” Zircen és

környékén, Zirc 800 éves jubileuma alkalmá-
ból a Magyar Állami Földtani Intézet és a
Tudománytörténeti Szakosztály közös rende-

zésében
Június 4.:

Ünnepi emlékülés Zircen, megemlékezés
Telegdi Roth Károlyról és tanítványairól

Elnökök: Leitner Nándorné, Dudich
Endre, P. Nagy Sándor, Knauer József

Jelen volt: Telegdi Roth Kárólyné
Vass Ilona, Sír Józsefné Telegdi Éva,
Havas Lászlónk Szilágyi Eszter, Bóné
Istvánné Szilágyi Judit

Dudich Endre: Telegdi Roth Károly
élete és mködése
Knauer József—Szabó Elemér: ifj.

Noszkv Jen, Szörényi Erzsébet, Kovács
Lajos és Wein György szerepe és jelentsége
az Északi-Bakonv földtani megismerésé-
ben

Avatóünnepély Zircen, a Bakonyi Pan-
theonban

Telegdi Roth Károly emléktábláját
Dl*dich Endre a MÁFI igazgatóhelyettese
avatta fel. Az MFT nevében Csíky Gábor,
a Tudománytörténeti Szakosztály titkára

és Tóth Kálmán választmányi tag, az

ELTE nevében Korecz László a Termé-
szettudományi Kar dékánhelyettese és
Galácz András adjunktus, a Kossuth Lajos
Tudományegyetem nevében Székyné Fux
Vilma egyetemi tanár és Balogh Kálmán
ny. egyetemi tanár, Zirc nagyközség és a
Jubileumi Emlékbizottság nevében Pla-
néta János a Hazafias Népfront NK Bi-
zottság alelnöke és Kovács József könyv-
tárigazgató, a Bauxitkutató Vállalat nevé-
ben Verebélyi Sándor igazgató és Siklósi
Lajosné csoportvezet, az MFT Közép- és
Északdunántúli Területi Szervezete nevé-
ben Hegeds Istvánné és Szilágyi Albert
vezetségi tagok koszorúzták meg, majd a
családtagok helyezték el az emlékezés virá-

gait. Az emléktáblát díszít Telegdi-portré
R. Kiss Lenke szobrászmvész alkotása.
A táblát Stumpf János veszprémi kfara-
gómester készítette.

Eladóülés Zircen: „Az Északkeleti-Bakony
földtani kutatásának újabb tudományos és

alkalmazott tudományos eredményei”

Elnök: Knauer József
Császár Géza: A földtani térképezés és

az alapszelvény feldolgozásának szerepe a
Zirci-medence földtani megismerésében (el-
adta Konda József)

Császár Géza: Középskréta bauxitel-
fordulások lehetsége a Zirc és Mór közti
területen (eladta Konda József)

Makrai László

—

Molnár István: A du-
dán barnakszénbányászat távlati lehet-
ségei

Tóth Kálmán

—

Molnár Pál—Knauer
József: Az ÉK-bakonyi bauxitkutatások
földtani és bauxitföldtani eredményei

Szabó Zoltán: Földtani ismereteink fej-

ldése az eplényi mangánérckutatás tük-

rében
Szabó Attila—Kéri János: Épít- és dí-

szítk kutatása a Dunántúlon
Résztvevk száma: 61 f

Június 5. Földtani tanulmányút az Olasz-

falu, Eperkéshegy—Lókút—Zirc—Borza-
vár—Vinye útvonalon

Kirándulásvezet: Knauer József

—

Molnár Pál
Résztvevk száma: 25 f

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója

Mszaki szerkeszt: Sándor István

A kézirat nyomdába érkezett: 1982. X. 11. — Terjedelem: 8,4 (A/5) ív

83.11293 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felels vezet: Bemát György





Ára: 19,- Ft

Elfizetési díj egy évre: 76,— Ft
INDEX: 25299

ISSN 0015-542X

Felels szerkeszt:

DANK VIKTOR

Technikai szerkeszt:

MEISEL JÁNOSNÉ

A szerkeszt bizottság tagjai:

GÉCZV BARNABÁS, KI.IBURSZKYNÉ VOGL MÁRIA, KONDA JÓZSEF, MÁTYÁS ERN,
NÉMETH GUSZTÁV. SZÉKYNÉ FUX VILMA, SZILVÁGYI IMRE, ZELENKA TIBOR

*

Terjeszti a Magyar Posta

Elfizethet a hírlapkézbesít postahivataloknál és a Posta Központi Hírlap

Irodánál (PKHI 1900 Budapest, József nádor tér 1.) közvetlenül vagy

postautalványon, valamint átutalással a PKHI 215-96162 pénzforgalmi

jelzszámra. Elfizetés bejelenthet az Akadémiai Kiadónál (1363 Buda-

pest, Alkotmány utca 21. Telefon: 1 11-010).

Példányonként beszerezhet: az Akadémiai Könyvesboltban (1368 Buda-

pest, Váci utca 22. Telefon: 186-881, a PKHI Hírlapboltjában (1055

Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 76. Telefon: 1 16-269) és minden nagyobb

árusítóhelyen

.

Elfizetési díj egy évre: 76,— Ft

1 szám ára: 19,— Ft

Index szám: 26 299

Külföldön terjeszti a KIJLTUItA Ki

H-1389 Budapest, Pf. 1 49

J

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST



Földtani
Közlöny

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
FOLYÓIRATA

EKXJlJlETEHb BEHTEPCKOTO
rEOJlOTHMECKOrO OEIUECTBA

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE
DE HONGRIE

ZEITSCHRIFT DÉR UNGARISCHEN
GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

BULLETIN OF THE HUNGÁRIÁN
GEOLOGICAL SOCIETY

T. 113.

No. 2.

(1983)



FÖLDTAN I KÖZLÖNY
A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT FOLYÓIRATA

113. KÖTET

sZ

TARTALOMJEGYEZEK — COUEPHÁAHME — CONTENU

ÉRTEKEZÉSEK - HAYMHblE CTATbH - MÉMOIRES

Seressé Hartai Éva: Mátra hegységi agyagásványok genetikai-morfológiai vizsgálata — A genetical-
morphologieal study of ciay minerals from the Mátra Mountains . . 97—117

Dr. Dudich E.— dr. Bombája Gh.: A bels-kárpáti feiskréta-paleogén flis-öv egyes magyarországi, ro-

mániai, szovjet-kárpátaljai és szlovákiai kzeteinek ásványkzettani-geokémiai összehasonlítása —
Mineralogical, petrological and geochemical comparison of somé Upper Cretaceons and Paleogene rocks
of the Inner Carpathian Flysch Beit from Hungary, Rumania, Soviet Transcarpathia and Slovakia .... 119 —129

Dr. Scheuer Gy.—Schweitzer F.: A Kárpát-medence környéki édesvízi mészkelöfordulások összehason-
lítása a hazai adottságokkal in. Jugoszlávia — Ein Vergleieh dér Süsswasserkalkvorkommen in dér
ümgebung des Karpathen-Beckens mit den Gegebenheiten in üngam III. Jugoslawien 131—146

Getx at Mária—Ludas Ferencné: Adatok az ugodi mészk formáció és a jákói márga formáció bázis-

rétegeinek megismeréséhez — Contribution to the knowledge of the basal layers of the Ugod Limestone
Formation and the Jákó Mari Formation 147—162

RÖVID KÖZLEMÉNYEK - KPATKME COOELREHHH - NOTICES

Pap S.: Alsópannóniai bazaltvulkanizmus Balástya és Üllés—Rúzsa— Zákányszék térségében — Lower
Pannonian hasalt volcanism in the Balástya and Üllés —Rúzsa—Zákányszék areas 163—170

Dr. Mihály S.: Alsóbadenien Crinoidea-lelet a Börzsöny hegységbl — Lower Badenian Crinoideafind

from the Börzsöny Mountains, Northern Hungary 171—174

HÍREK, ISMERTETÉSEK — COOELUEHHH, PEUEH3MH - NOTICES, REVÜE BIBLIOGRA-
PHIQUE 175-180

TÁRSULATI ÜGYEK — X1EJLA OEIHECTBA - AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ 181—186



ÉRTEKEZÉSEK
Földtani Közlöny, Bull.of the HungarianOeol. Soc. (1983) 113. 97— 117

Mátra hegységi agyagásványok
genetikai-morfológiai vizsgálata

Seresné Hartai Éva*

(6 ábrával, 6 táblázattal, 4 táblával)

Összefoglalás: Szerz a Mátra hegységben és környékén különböz korú és

genezis agyagásványok összehasonlító vizsgálatát végezte el, különös figyelmet fordítva
annak megállapítására, hogy a képzdési körülmények hogyan hatottak az agyagásvá-
nyok minségi és morfológiai kialakulására.

A hidrotermálisán bontott vulkánitok, a miocén vulkanoszediment sorozat agyagoso-
dott változatai és az üledékes eredet agyagos kzetek vizsgálata során a szerz részletes

anyagvizsgálati elemzéseket végez, meghatározva az egyes genetikai csoportok jelleg-

zetes agyagásványait és a különböz érces területek jellemz kzetelbontási típusait.

Az elektronmikroszkópos vizsgálatok nyomán rámutat arra, hogy a képzdési körül-
mények és a kristályok morfológiája közötti kapcsolat nem mindig egyértelm.

Bevezetés

A hazai agyagásványok vizsgálatával foglalkozó irodalomban viszonylag

kevés utalást találunk morfológiai bélyegekre. Különböz eredet agyag-
ásványok alaki sajátosságait Arkosi K. (1963) összegezte, rámutatva arra,

hogy ugyanazon agyagásvány különböz képzdési feltételek mellett eltér
formában jelenhet meg.

Felmerül ezekután a kérdés, hogy morfológiai jellemzk alapján milyen
biztonsággal következtethetünk az agyagásványok keletkezési körülményeire.

A választ Mátra hegységi sziallitos ásványok részletes vizsgálata alapján

kíséreljük megvilágítani.

A Mátra hegységi érckutatások kapcsán több szerz foglalkozott az ércese-

dést kísér agyagásvánvosodással. Az ércesedés egyes típusai és az agyag-
ásványtársulás között Székely Á. (1964) bizonyos összefüggéseket mutatott ki.

Kiss J. (1964) a közép-mátrai telérkísérk leírásánál az agyagásványok alaki

jellemzirl is tett említést. Vizsgálataink során begyjtött minták — geneti-

kai és rétegtani szempontokat figyelembe véve — négy csoportba sorolhatók.

1 . Sziallitosan bontott felseocén vulkáni képzdmények (Recsk, Mátra-
derecske és Párád községek környéke; felszíni és mélyfúrási minták)

2 . Rupélien-karpatien tengeri üledékes képzdmények (Mátraderecske, Párád,
Parádsasvár)

3 . Miocén vulkanoszediment sorozat (Parádsasvár, Istenmezeje)

4 . A közép-mátrai érces terület telérkíséri (Parádsasvár, Nyirjes)

•Elhangzott a MFT Északmagyarországi Területi Szervezetének 1980. II. 28-i szakülésén.

1 Földtani Közlöny
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A minták részletes elemzése röntgendiffrakciós, derivatográfiás, kémiai és

elektronmikroszkópos módszerrel történt. Anyagvizsgálat céljára az iszapolás-

sal elkülönített agyagos frakciót használtuk fel. A vizsgálatok az ÉLTE
Ásványtani Tanszékén készültek, a tanszéken folyó sziallitkutatás témaköré-
ben. Jelen közlemény a szerz szakdolgozatának átdolgozott anyagát tartal-

mazza.
A négy képzdménycsoport anyagvizsgálati eredményei a következkben

foglalhatók össze:

1. Sziallitosan bontott felseocén vulkáni képzdmények

a) A Fehérk—Vörösvár— Hegyeshegy terület intenzív kovásodását Varró
K. (1962) is megfigyelte, a területen szilikoandezitet jelölt meg. Az ersen
kovásodott szürkésfehér kzetek eredeti elegyrészei alig ismerhetk fel, a föld-

pátok helyét fehér, agyagásványos foltok jelölik.

1. ábra. Parádfürd környéki bontott andezitek DTA-görbéi. Jelmagyarázat: 1. Fehérk, 2. Vörösvár,
3—6. Hegyeshegy

Fig. 1. DTA curves of altered andesites írom the vicinity of Parádfürd. Legend 1. Fehérk, 2. Vörösvár, 3— 6»

Hegyeshegy
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A mikroszkópos vizsgálatok során a kvarc mozaikkristályos csomókban,
repedéskitöltésekben és az agyagásványos alapanyagban elszórtan volt meg-
figyelhet.

Az iszapolt frakciók uralkodó elegyrésze a kvarc és az illit, néhány minta
kivételével a kaolinit is jelentkezik (I. táblázat). Esetenként az illit mellett

alárendelten közberétegzett illit/montmorillonit is kimutatható. Az agyag-
ásványok éles bázisreflexiói rendezett szerkezetet tükröznek. Az ebbl adódó
szerkezeti stabilitás miatt a kaolinitrács szétesése több esetben a szokásosnál
nagyobb hmérsékleten következett be, amit a DTA-görbék 1000 C° körül
kezdd emelkedése jelez

(
1 . ábra). A mélyfúrási — rétegvulkáni andezit

összletbl származó — minták ásványos összetétele a felszíniekéhez hasonló,
különbséget az elbbiek jelentsebb pirittartalma jelent

(
2 . ábra).

A hegyeshegyi bontott andezit egyik mintájának iszapolt anyaga szinte

kizárólag illitnek bizonyult, kémiai elemzés (II. táblázat) alapján az illit

szerkezeti képlete: (Ko,75^- ao,o3^ao,o2) (^i,3^§o,i7^eoj)5Tio,o3Feojn^n o,oi)

(Si
2 >79

Al
1 ,21 )

09 17
(OH)

2 >83
-nak adódik.

2. ábra. Mátraderecske—Recsk környéki minták DTA görbéi. Jelmagyarázat: 1—2. Bontott andezit
Mátraderecske, 3. Bontott andezittufa, Mátradereeske, 4. Bontott andezit 92/D-4 szint Rm-48 lejtakna, 5. Kékpala

Lahóca Közép-György táró

Fig. 2. Curves of samples from the Mátraderecske-Recsk region. L e g e n d: 1— 2. Altered andesite, Mátraderecske,
3. Altered andesite tuff, Mátraderecske, 4. Altered andesite, level 92/D-4, inclined shaft Rm-48, 5. Blue-schist, Lahóca

Közép-György adit

1
*
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Az elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján a kaolinit pszeudohexagonális,
táblás kristályokat (I. tábla, 1., 2.), az illit terminális lapokkal határolt nyúlt,
léces termet kristályokat alkot (I. tábla, 3.)- A röntgenvizsgálatok szerinti

kristályossági fok növekedésével az illit kristályai izometrikussá válnak,
helyenként a hidromuszkovitra jellemz pszeudohexagonális alakzat is meg-
jelenik (I. tábla, 4.).

b) A Lahóca ércesedésében fontos szerepet játszó „kékpala” már sok szerz
érdekldését felkeltette. Rozlozsnik P. (1935) az utóvulkáni elbontás külön-
leges esetének tartotta. Kisvarsányi G. (1955) szerint a kékpala a fedtufa
pirites-kovás elváltozásával és tektonikus homogenizálódásával jött létre.

Varrók K. (1962) hidrotermális elváltozás során keletkezett terméknek vélte.

Török K. (1964) szerint vetagyag-szer képzdmény. Baksa Cs. (1974)
megállapítása szerint áthalmozott tufitról van szó.

A vizsgálati eredmények szerint ásványos összetételében a kvarc játszik

uralkodó szerepet. Illitet és kaolinitet hasonló mennyiségben tartalmaz,

a montmorillonit alárendelt (III. táblázat). A DTA felvételen goethit is jelent-

kezik (2. ábra), amit elektronmikroszkópos vizsgálatok során apró, sötét tk
formájában követhetünk (II. tábla, 5.). Az agyagásványok szabálytalan kör-

vonalú halmazokban jelentkeztek.

c) A Mátraderecske környéki kzetek az elbbieknél kisebb mértékben
bontottak és csak enyhén kovásodtak. Varrók K. (1962) a területen hidro-

andezitet jelöl, amely kovásodás nélküli kzet változat. A kzetelbontásakor
felszabaduló kovasav véleménye szerint helyenként tömött kovapadok for-

májában vált ki (pl. a Kanázsvár Ny-i lejtjén). Ezeket Baksa Cs. (1974)

lapos dlés kvarcteléreknek minsítette.

A minták uralkodóan kaolinit -tartalmúak. Az elektronmikroszkópi vizsgá-

latok szerint a kaolinit mellett halloysit is megjelenik. A tufarétegekben

a montmorillonit szerepe is kitnik, ami halmirolitos mállás eredményeként
jöhetett létre. Ezt valószínsíti a minta kalcittartalma is (III. táblázat).

A kzetek ers limonitos bontást szenvedtek — a derivatográf felvételeken

a goethit jelentkezik (2. ábra).

A hidrotermális eredet kristályos kaolinitek általában éles határvonalakkal

jellemezhet pszeudohexagonális táblák, de a bels szerkezet és a morfológia

között az összefüggés nem mindig egyértelm. A vizsgálatok során azokban
a mintákban, amelyek röntgenfelvételein a reflexiók nagy száma és élessége,

valamint a DTA-görbék éles, szimmetrikus csúcsai rendezett szerkezetre

utalnak, idiomorf kristályok nem voltak megfigyelhetk. A szabálytalan kör-

vonalú halmazok mellett csak néhány, csipkézett szegély kaolinit jelentke-

zett (II. tábla, 6.). A jelenség ascendens vagy descendens oldatok korrodáló

hatásával értelmezhet.
A halloysit csöves szerkezete több replika-preparátum vizsgálatánál kitnt

(II. tábla, 7.). A halloysit vizének egy részét természetes körülmények között

is elvesztheti. Valószínleg ez játszódott le a vizsgált minták esetében is, és

a halloysit -reflexióknak a kaolinittel való egyezése a dehidratációval magya-

rázható.

A vizsgált területen a Si02 és az A120 3 , ill. alkáliatartalom aránya össze-

függésben van a kzetlebontás mértékével: a kevésbé bontott kzettípus

Na-tartalma a földpátok jelenlétébl ítélve nagyobb. Növekv Si02
-tartalom-

mal a K,0 csökken tendenciát mutat, ami összefüggésben van az ersebben

kovásodott kzet kisebb illittartalmával (3. ábra).
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SiOj %

3. ábra. Az A1 20 3 és az alkáliák mennyiségének változása a SiO,-tartalom függvényében (lelhelyeket lásd a II. táblá-

zaton)

Fig. 3. Variation of the quantity of Al.Oj and of the alkalis in dependence on the Si02 content (fór the localities, see
Xable II)

2. Rup éli-helvéti (kárpátién) tengeri üledékes

képzdmények

A Mátraderecske—Párád— Parádsasvár környéki területrl rupéli agyag

-

márga, katti (egerien) homokk, burdigalai (eggenburgien) meszes aleurolit

és helvéti (kárpátién) slír-típusok kerültek begyjtésre.

Az iszapolt frakciók ásványos összetétele hasonló, csupán az egyes alkotók

arányában térnek el egymástól (IV. táblázat, 4. ábra). Mindegyik minta tartal-

maz kvarcot, kalcitot, dolomitot, muszkovitot, illitet, kaoíinitet és piritet

a felsorolás szerinti csökken mennyiségben. Az illit-muszkovit bázisreflexiója

általában éles, a kaolinité kissé diffúz.

A karbonátok hbomlása a szokásosnál kisebb hmérsékleten, 750—800 °C

körül következik be, ami a kis szemcseméretnek vagy az agyagásványok



A

kelet-

és

közép-mátrai

üledékes

képzdmények

röntgen

adatni

X-ray

analyses

of

sedimentary

rocksfrom

the

eastern

and

Central

Mátra

districts

Seres né: Mátra hegységi agyagásványok genetikai-morfológiai vizsgálata 105

a a
G* a
3 3 3*Q.C? 3' 3- 3' 3 C?

- 3 o a a Q s % a'S a a a 3
-

S SWM aMtíá--MS a Ma«ti a.O>°
w~M w w-c?0 C M HHHH-a h‘mM m'm'm'mM |-íM<

rí

%
isJiasisisiiisllllllsIS

M l-l © r-. M f-i

<
%

a °

a £ ^c? cyaa ^
3 ti ^ rf 3 Q 3 3 3* 3 a >3

_
.

„ -SMo^3o„. S = ,. =-S 3 saa c?

á áw‘c?*§s*s
yy hVhM h-mVh-b hHyy y-a yyyyy y y y

n
|3$$isisi555!!!5il!llilll

M ® H ^ H N H O ° N « ° ° ° ° C H ° H ° C — 0 —

<

o* 3 a c
0 M - cja cs'cf c? u-

3« ~ 3 3* 0C?3S 3 3 3MM a
a ~ “ ~ a 3

“ _-a a a s a o>

1 á w =-a a a a tS a a m ® á a
.w w w y « s

.
t- ~

:

y o
M y HH-a h'HM MMHHhW H'MHHHH'h’ya y yc?

oí

l5}||lS5slllll!!llll!!ll!!

- N'#5C^t'’ícOCiSc^»cr, XNL:NNHr:Nc

<
%

y ^ ^ ö
y o ocf c> 0-c u^c_y

W Q ^o»M o a
M W HÍHÍM M M*M M W M M m fcá W W M

S 3§SSS SS 3 S 8“ S IP.1 is s 1

a



106 Földtant Közlöny 113. kötet , 2. füzet

4. ábra. A kelet- és közép-mátrai üledékes képzdmények DTA-görbéi.J e 1 m a g y a r á z a t: 1. Rupéli agyagmárga
Mátraderecske, 2. Katti (egerien) homokk, Párád, 3. Burdigalai (eggenburgien) meszes aleurolit, Parádsasvár, 4,

Helvéti (kárpátién) slir, Parádsasvár

Fig. 1. DTA curves of sedimentary formations írom the eastern and Central Mátra. L e g e n d: 1. Rupelian clay
mari, Mátraderecske, 2. Chattian (Egerian) sandstone, Párád. 3. Burdigalian (Eggenburgian) caleareous siltstone,

Parádsasvár. 4. Helvetian (Karpathian) schlier, Parádsasvár

jelenlétének köszönhet. A kaolinit 900° feletti exoterm reakciója valamennyi
derivatográf felvételen kicsi, ellaposodó csúcsban ívelen rendezetlen szer-

kezetre utal (4. ábra).

Az agyagásványok túlnyomórészt szabálytalan alakú vagy lekerekedett

törmelékszemcsék (II. tábla, 8.), melyek között helyenként léces megjelenés

ép határvonalakkal rendelkez illit is megjelenik (III. tábla, 9.). Ennek alapján

az agyagásványok két genetikai csoportját lehet elkülöníteni. Az elbbi
allotigén-detrikus eredet, a jókristályos illit pedig az üledékképzdés során
földpátok-csillámok (muszkovit) átalakulásával, autigén módon képzdött.

3. Miocén vulkanoszediment sorozat

a) Az alsó és középs riolittufát a Parádsasvár környéki lelhelyek kép-

viselik. Ezen a területen az alsó riolittufa ersebb kzetelbontást mutat.

A biotit kifakult, a földpátok egy részének helyét agyagásványok töltik ki.

A középs riolittufa barna, pleokroós biotitjai csak helyenként opacitosodtak.

A plagioklász-kristályok zónásak, ikerlemezesek, csak kismérték, hasadások
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Miocén vulkanoszediment képzdmények röntgen adatai

X-ray analyses of Miocéné volcano-sediinentary rocks
V. táblázat — Table V.

1. 2. 3.

I. d(A) I. d(A) I- d(A)

25 10,25 I 100 14,37 H >100 15,50 M
10 7,13 K 25 9,94 1 20 5,14 M
10 4.96 I 20 9,02 Md 100 4,52 M
20 4,47 I 15 6,54 Pl, Md 50 4,30 Q
23 4,23 Q 10 5,75 Md 75 4,11 Pl, Kr
10 3,77 K. Pl 45 4,46 M, I 25 3,80 Pl

100 3,33 i, Q 25 4,25 Q 40 3,38 Q, Pl
15 3,2S Pl 30 4,03 Pl 20 3,25 Pl
15 3,22 Pl 10 3,18 I, Pl 25 3,98 Pl, Md 25 3,04 M, Pl
20 2,56 IE 40 3,46 Pl, Md 45 2,56 M
10 2,453 I, K, Q 25 3,38 M, Pl 35 2,51 Kr
5 2,381 I, K 65 3,34 I, Q 15 2,264 M, Q
5 2,279 I, K, Q 30 3,26 M, Pl, Md 15 1,703 M

10 2,125 I, K, Q 30 3,18 1, Pl 35 1,502 M
5 1,817 K,Q 10 2,89 I, Md
5 1,541 Q 15 2,57 M, I

10 1,500 I 15 1,502 I

I = illit, K = kaolinit, Q = kvarc, M = montmorillonit. Pl = plagioklász, Kr = krisztobalit, Md = mordenit

1. Alsó rioiittufa, Parádsasvár, 2. Középs riolittufa, Parádsasvár, 3. Bentonit,
Istenmezeje.

1. Lower ithyolite Tuff, Parádsasvár, 2. Middle Bhyolite Tuff, Parádsasvár, 3.

Bentonite, Istenmezeje.

5. ábra. Miocén vulkanoszediment képzdmények DTA-görbéi. Jelmagyarázat: 1. Alsó riolittufa, Parád-
sasvár, 2. Középs riolittufa, Parádsasvár, 3. Bentonit, Istenmezeje

Fig. 5. DTA curves of Miocéné volcano-sedimentary formations. L e g e n d: 1. Lower Rhyolite Tuff, Parádsasvár,
2. Middle Rhyolite Tuff, Parádsasvár, 3. Bentonite, Istenmezeje
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menti agyagásványosodás figyelhet meg. A kzetüvegben helyenként mont-
morillonitos fészkek láthatók.

A két tufa a bennük elforduló agyagásványok arányában is különbözik.

Az alsó riolittufa jelents mennyiség illitet, alárendelten kaolinitet és mont-
morillonitot tartalmaz. A középs riolittufa elssorban montmorillonitos,

mellette kevés illit is megjelenik, kaolinit nem mutatható ki (V. táblázat,

5. ábra).

Az agyagásványok arányának eltérése több tényez következménye.
A kiindulási anyag kémiai eltérésére a középs riolittufa „dácittufa” jellege

utal. A két képzdményt hidrotermális hatások is érték. Ezek az alsó riolit-

tufát ersebben érintették, ami nagyobb fokú elbontást és illitesedést okozott.

A kaolinit kialakulásában valószínleg deszcendens oldatok is szerepet ját-

szottak.

Az elektronmikroszkópos vizsgálatok során az illit hosszú, ép szél kristá-

lyokként volt megfigyelhet (III. tábla, 10.). A középs riolittufában a mont-
morillonit vékony, szabálytalan alakú, felpöndöröd szél lemezekben jelent

meg (III. tábla, 11.).

b

)

Az istenmezejei bentonittelep. A vizsgált területtl távolabb esik, de

keletkezési körülményei miatt ebbe a genetikai csoportba sorolható. A bentonit

képzdését a glaukonitos homokkre települt riolittufa halmirolitos mállásá-

val magyarázzák (Szentes F., 1947).

A Hangyaboly területén mköd bányából származó minták sárga-szürke

szín, kagylós törés, nehezen diszpergálható agyagok. Montmorillonit tar-

talmuk 64 75% között változik. A montmorilloniton kívül kvarcot, plagio-

klászt és krisztobalitot tartalmaznak (V. táblázat, 5. ábra).

A hidrotermális és hidrodiagenetikus bentonittelepek montmorillonitjával

gyakran fellép krisztobalit a kzetüveg agyagásványosodásakor felszabaduló

kovasav kiválásával keletkezhet. Ilyen esetekben a montmorillonit és kriszto-

balit között szilárd köterk révén megvalósuló kapcsolat lép fel és az így

keletkez krisztobalit nak csupán két reflexiója jelenik meg (Nemecz E.,

1973), ahogy az röntgenvizsgálataink során beigazolódott (V. táblázat).

A DTA-görbéken a kishmérséklet effektusok összeolvadásából a cserél-

het kationok ers hidratációjára következtethetünk. Az oktaéderesen és

tetraéderesen kötött víz eltávozása után minden esetben jelentkezett a rács

szétesésébl adódó 900° feletti exoterm csúcs (5. ábra).

A kémiai elemzés (II. táblázat) adatai azt jelzik, hogy az interlamináris

térbe Ca2+ és Mg 2 + épült be. Az oktaéderes pozíciókban az Al3+ mellett

Fe3+ és Mg 2 + szerepelhet.

A montmorillonitok elektronmikroszkóp alatt szabálytalan lemezek-fosz-

lányok (III. tábla, 12.), melyeknek szélei helyenként feltekeredtek (V. tábla,

13.'). Méretük 0,1 — 1 n között változik.

4. A közép -mátrai érces terület telérkíséri

A közép-mátrai, fleg teléres szulfidos ércesedés szerkezeti felépítése és

ásványos összetétele szempontjából különbözik a recskitl. A hidrotermális

folyamat elször intenzív kzetlebontást eredményezett ércképzdés nélkül,

majd ezt követte az érces komponensek kiválása. A Közép-Mátrában a nvirjesi
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(C°)

6. ábra. A közép-mátrai érc-terület agyagos telérkísérinek DTA-görbéi. Jelmagyarázat. 1. Xyirjes, alsó altáró
2. Xyirjes, fels altáró, 3—4. Parádsasvár, 550-es telér, 5. Parádsasvár, altáró

Fig. 6. DTA curves of the argillaceous gangue from the Central Mátra re district. Légén d: 1. Xyirjes, lower
adit, 2. Xyirjes, upper adit, 3—4. Parádsasvár, veine 550, 5. Parádsasvár, adit

és a parádsasvári érces területek közötti f különbség az elbbinél tapasztal-

ható intenzívebb kovásodásban jelentkezik (Kiss J., 1964).

a) A nyirjesi terület ers kovásodását az anyagvizsgálatok is igazolják

(VI. táblázat, 6. ábra). Bár az illitképzdést többnyire kvarckiválás kíséri,

az egyik illittartalmú mintában krisztobalit is megjelent. Ugyanakkor a fleg
montmorillonitot, alárendelten illitet tartalmazó minta esetében a krisztobalit

nem volt kimutatható (VI. táblázat). A pirít mennyisége az iszapolt frakciók-

ban 1 % körüli.

A krisztobalit tartalmú minta illitjének a kémiai elemzés (II. táblázat)

alapján számított szerkezeti képlete:

0,52-^a 0,03^- a 0, 02 ) (-^1,71^0,07^§0, 06 ^ e0,02 )

(^3,31^0,69 )^9,9l(^-^)2, 09

b) A parádsasvári feher agyagos telér kísériben a montmorillonit emelkedik

ki. A kémiai elemzés adatai (II. táblázat) szerint túlnyomórészt Mg-mont-
morillonitról van szó, a Ca2+ mennyisége kisebb, fleg kalcit köti le. Mellette

illit és alárendelten kaolinit is jelentkezik (VI. táblázat). A pirít kevesebb,

mint a nyirjesi mintákban (6. ábra).
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A Si02 és az A1203, ill. alkáliák viszonya fleg a Mg-montmorillonitból álló

minta kivételével a felseocén bontott vulkánitokhoz hasonlóan alakul

(3. ábra).

Az illit a hidrotermális képzdésnek megfelelen víztiszta, léces vagy táblás,

pszeudohexagonális kristályokból áll (IV. tábla, 14.). A montmorillonit gy-
redezett, pehelyszer foszlányokban figyelhet meg (IV. tábla, 15.). A Mg-
montmorillonit általában merevebbnek látszik, szélein nem tekeredik fel, és

helvenként egyenes vonalú kontúr-részletek is feltnnek (IV. tábla, 16.).

* * *

A vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a kelet-mátrai és a közép-

mátrai ércterület nemcsak az ércesedés típusában, hanem az azt kísér agyag-

ásvánvosodás jellegében is különbözik. A kelet-mátrai területen az érces övék
agyagásványa szinte kizárólag az illit. A kaolinit alárendelt, a montmorillonit

mennyisége pedig elenyész, a kékpala kivételével csak a piroklasztikumokra
korlátozódik. A közép-mátrai érc-telérek kísérjeként fleg montmorillonit

jelentkezik, helyenként kaiéit kíséretében, mellette jelents illit is fellép. Az
illitesedést a kelet-mátrai elfordulásokhoz hasonlóan intenzív kovásodás
kíséri, helyenként krisztobalit-képzdéssel. A kaolinit mennyisége az érc-

telérek környezetében jelentéktelen.

A felseocén vulkáni képzdmények területén a kzetlebontás kezdeti

szakasza savas jelleggel mehetett végbe (Varrók K., 1964), ami kaolinit és

halloysit képzdését eredményezte (Kanázsvár). A kzetlebontás további

szakaszát a hidroterma lúgosabbá válása jellemzi, ami valószínleg K-meta-
szomatózissal párosulva illit kiválásához vezetett. Erre az idszakra tehet
a szilikoandezit kialakulása, amely egyben az ércesedés bevezet szakaszának
tekinthet.
Az agyagásványok morfológiai jellemzit vizsgálva a két érces terület

anyaga nem mutat alapvet különbséget. Az illit általában ép szegély,
terminális lapokkal határolt, hosszú, léces kristályokból áll. A kristályossági

fok növekedésével a morfológia zömök, hatszöges termet felé tolódik el.

A mállott piroklasztikumok és az üledékes kzetek autigén illitjei a fentiek-

hez hasonló alakban jelennek meg. Utóbbiaknál gyakori a nyúlt téglalap

forma.
A hidrotermális kaolinitek általában idiomorf, ép szél, táblás pszeudo-

hexagonális kristályok. Esetenként felteheten utólagos hatásokra — a ren-

dezett kristályos kaolinit szabálytalan, csipkézett szegély szemcsék formájá-

ban lépett fel. Az üledékes kzetek kaolinitjei szabálytalan alakú vagy lekere-

kedett szemcsékbl állnak.

A montmorillonit morfológiai jellemzje a szemcsék idiomorf jellegének

teljes hiánya. A halmirolitosan bontott tufa és az érctelérek mellett megjelen
elváltozott kzetek montmorillonitjai egyaránt szabálytalanul szemcsézett,

foszlányos, helyenként feltekeredett szél vékony lemezkék.

Fentiek alapján kiemeljük, hogy az elektronmikroszkópos agyagásvány-
vizsgálatok egyes genetikai kérdések eldöntéséhez nyújthatnak támpontokat,
de kizárólag morfológiai megfigyelések alapján a keletkezési körülményekre
nem következtethetünk.
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Táblamagyarázat — Explanation of Plates

I. tábla — Plate I.

1. Lap-lap illeszkedés kaolinit-kristályok. Bontott andezit, Fehérk (replika)
Kaolinite crystals in face-to-face contact. Altered andesite, Fehérk (replica)

2. Kaolinit ikerkristály. Bontott andezit, Fehérk (replika)
Kaolinite twin crvstal. Altered andesite, Fehérk (replica)

3. Iliit. Bontott andezit, Hegyeshegy
Illite, Altered andesite, Hegyeshegy

4. Hidromuszkovit. Bontott andezit, Hegyeshegy
Hydromuscovite. Altered andesite, Hegyeshegy

II. tábla — Plate II.

5. Goethit-tk agyagásványos halmazban. Kékpala, Lahóca, Közép-György táró
Goethite needles in a clav mineral aggregate. Blue-schist, Lahóca, Közép-Györgv adit

6. Korrodált kaolinit -kristály. Bontott andezittufa, Mátraderecske
Corroded kaoliniten crystal. Altered andesite tuff, Mátraderecske

7. Halloysit. Bontott andezit, Mátraderecske
Halloysite. Altered andesite, Mátraderecske

8. Törmelékes eredet kaolinit -szemcsék. Rupéli agyagmárga, Mátraderecske
Kaolinite grains of detrital origin. Rupelian elay-marl, Mátraderecske

III. tábla —- Plate III.

9. Autigén keletkezés léces illitkristálvok. Burdigalai (eggenburgien) meszes aleurolit,

Parádsasvár
IntrafoiTnational, lath-shaped illite crystals. Burdigalian (Eggenburgian) calcareous
siltstone, Parádsasvár

10. Léces termet illitkristálvok. Alsó riolittufa, Parádsasvár
Lath-shaped illite crystals. Lower Rhyolite Tuff, Parádsasvár

11. Montmorillonit. Középs riolittufa, Parádsasvár
Montmorillonite, Middle Rhyolite Tuff, Parádsasvár

12. Montmorillonit. Bentonit, Istenmezeje
Montmorillonite, Bentonite, Istenmezeje

IV. tábla — Plate IV.

13. Montmorillonit. Bentonit, Istenmezeje
Montmorillonite. Bentonite, Istenmezeje

14. Iliit. Bontott andezit, Parádsasvár, altáró

Illite. Altered andesite, Parádsasvár, adit

15. Montmorillonit. Bontott andezit, Parádsasvár, 550-es telér

Montmorillonite. Altered andesite, Parádsasvár, vein 550
16. Mg(?)-montmorillonit. Bontott andezit, Parádsasvár

Mg(?)-montmorillonite. Altered andesite, Parádsasvár
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A genetical-morphological study of clay minerals

from the Mátra Mountains

E. Seres-Hartai

The eastern and Central Mátra re districts differ from each other nt only by the type
of the re mineralization, bút alsó by the character of the associated argillization, bút
alsó by the character of the associated argillization. In the eastern Mátra district the
clay mineral of the ore-mineralized zones is almost exclusively illite. Kaolinite is sub-
ordinate, montmorillonite is insignificant, being restricted with the exception of the blue-
schists to the pvroclastics. Associated with the Central Mátra re veins is mainly mont-
morillonite, locallv in companv with calcite; in addition, illite is present in considerable
amount. Similarly to the case of the eastern Mátra occurrences, illitization is accompanied
by an intense silicification, locally with formation of cristobalite. The amount of kaolinite
in the neighbourhood of the re veins is insignificant.

The initial phase of rock decomposition in the Upper Eocéné volcanic area seems to
have been characterized by an acidic chemism (K. Varrók, 1964) which resulted in
kaolinite and halloysite (Kanázsvár). The next phase of alteration is characterized by
a shift to alkalinite of the hydrotherm which, probablv coupled with K-metasomatism,
led to the segregation of illite. This seems to have been the time, when the silicoandesites
were formed which may be regarded as the initial phase of the re mineralization. As
regards the morphological characteristics of the clay minerals, the two re districts do nt
show any basic difference. Illite is usuallv represented by fresh-edged, long, lath-shaped
crystals with terminál faces. With increasing crystallinity degree the morphology is

shifted towards a squat, hexagonal habit.
The weathered pyroxlastics and the intraformational illites of sedimentary rocks appear

in the form described in the above. An elongate parallelepipedic form is frequent among
them.
The hydrothermal kaolinites, as a rule, are idiomorphic, platy, pseudohexagonal,

fresh-edged crystals. Occasionally, the crystalline kaolinite of normally stacked structure
appeared, probably as a result of postgenetic effects, in form of irregular grains with
jagged edges. The kaolinites of sedimentary rocks consist of grains of irregular shape
or rounded.

Montmorillonite is morphologically characterized by the totál lack of the idiomorphic
character of the grains. The montmorillonites of the altered rocks that appear associated
with the halmyrolized tuffs and the re veins are all irregularly grained, raggy plates of
locally coiled edge.
On the hasis of the above it is pointed out that the electron microscopic examination

of clay minerals may provide evidence to rely on in settling somé genetic problems,
bút morphological observations alone cannot lead to conclusions as to the conditions of
genesis.

2 Földtani Közlöny
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I. Tábla— Plate I.
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II. Tábla—Plate II.

o*
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IV. Tábla—Plata IV.
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A bels-kárpáti felskréta-paleogén flis-öv

egyes magyarországi, romániai,

szovjet-kárpátaljai és szlovákiai kzeteinek
ásványkzettani-geokémiai összehasonlítása

Dr. Dudich Endre—Dr. Bombita, Gheorghe

(1 ábrával, 7 táblázattal)

Összefoglalás: 32 tiszántúli, 8 Lápos-hegységi és máramarosi, 2 kárpátaljai

és 5 hanusovcei (K-Szlovákia) minta az MTA GKL-ben végzett komplex vizsgálatának
összehasonlító eredményeit a KBGA XII., bukaresti kongresszusán mutattuk be. (A
magyar minták adatait külön cikk tárgyalja részletesen.)

A felskrétától az alsóeocénig a képzdmények igen hasonlóak. A Han-1 fúrás mintái
különböznek leginkább a többitl. Ez érthet, hiszen más szerkezeti egységhez tartozik,

nem volt közvetlen sföldrajzi kapcsolat. A magyarországi képzdmények a parttól

távolabb, batiális, st részben abisszális mélységekben ülepedhettek le, míg a Lápos-
hegységiek, a korábbi román véleményekkel összhangban, jórészt az epikontinentális

terület közelében rakódtak le.

A szervesanyag jellemzi figyelemre méltóan különbözek. Erdélyben a kloroformold-
ható bitumen mennyisége (S kl ) úgy látszik, alárendelt a benzol-alkoholban oldható-
kéhoz képest. (Az összes szervesanyag-tartalmat (Corg )

jellemz értékek jóval kisebbek
az erdélyi minták esetében. Huminites és szapropéles, autochton és allochton bitumenek
egyaránt elfordulnak, eléggé szabálytalan eloszlásban. A szervesanyag érettsége vagy

diagenezisfoka, amelyet az K 0 értékek jellemeznek, normális növekedést mutat a földtani

korral mindkét területen, de Erdélyben kissé „elbbre jár”.

A középseocénben, a flis folytatását képez kzetek mellett — amelyek Corg tartalma
elég nagy ahhoz, hogy potenciális szénhidrogén-anvakzetnek tekinthetk —.Magyar-
országon is megjelennek az epikontinentális sekélytengeri, néhol transzgessziós település
képzdmények

.

A magyarországi területrész felseocénje határozottan epikontinentális jelleg. Vagyis
lényegesen különbözik az EK-Erdélyi „globigerinás márga” stb. üledéksortól (amelyet
egyébként nem vizsgáltunk) és Szovjet-Kárpátalja felseocénjétl, ahol a flis-képzdés
folytatódott. Sokkal inkább az Erdélyi-medence priabonai képzdményeihez hasonlít.

A magyarországi oligocén minták összetétele hasonló a nagyilondai bitumenes paláké-
hoz, de azoknál pelagikusabb jellegek és kevésbé bitumenesek. A gyantás frakció

túlsúlya jellemz. Mindkét terület oligocénje lényegesen eltér az Északkeleti-Kárpátok
Krosno-i típusú oligocén flisétl.

Bevezetés

Magyarországon a szóban forgó képzdményeket 800— 2000 m vastag
neogén és kvarter üledéksorozat fedi. Ezzel szemben nagykiterjedés kibúvá-
saik vannak a Lápos-hegységben (EK-Erdély, Románia), valamint Máramaros-
ban, amelyet kettészel a RSzK és a Szovjetunió (USzSzK) határa (1. ábra).

' Eladva a MFT Ásványtani-geokémiai Szakosztályának 1981. május 20-i szakülésén, valamint a KBGA
XII., bukaresti kongresszusának VI. szekciójában 1981. szeptember 10-én.
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1. ábra. Földrajzi vázlat Jelmagyarázat: 1. Országhatár, H = Magyarország, SU = Szovjetunió, Cs =
Csehszlovákia, E = Kománia, Hg = Hegység

Tig. 1. Geographic sketch map. Légén d: 1. State bordér, H= Hungary, SC= ÜSSE, Cs = Czechoslovakia,
E= Eumania, Hg = Mts

A magyarországi flíst számos paleontológus és geológus vizsgálta és ismertette

Magyarországon (Majzon L., Krössy L., Juhász Á., Sidó M., Szepesházy
K., Szalay A., Szextgyörgyi K. és Szts E., lásd az Irodalomjegyzéket).

Az adatok nagyrészét azonban soha nem tették közzé: bels jelentések formá-
jában találhatók az OKGT Adattárában. Ezek a képzdmények biosztratigrá-

fiai besorolását és tagolását lehetvé tev mikropaleontológiai vizsgálatok

eredményeit, a vékonycsiszolat-leírásokat, a karbonáttartalomra, szemnagyság-
összetételre és porozitásra vonatkozó adatokat tartalmazzák. Ez minden
ami a kzettant és a geokémiát illeti.

1979-ben, az Országos Kolaj- és Gázipari Tröszt Geológiai Fosztályának
felkérésére az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma (GKL) komplex vizs-

gálatokat végzett 15, Tiszapüspöki és Nyírlugos közötti fúrás 32 magmintá-
ján. (A tiszántúli, elfedetten elforduló flís-öv hosszában és keresztszelvényei-

ben.) Ezek: makroszkópos leírás, mikroszkópi leírás vékony- és felületi csiszo-

latok alapján (Dudich E.), vegyelemzés (Lefler J.), szervesgeokémiai elemzés

(Sajgó Cs.), vitrinitreflexióvizsgálat (Horváth Z. A.), félmennyiségi emissziós
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spektrográfiái nyomelemzés (Tomschey O.), derivatográfia (Póka T.), röntgen-
diffraktometria (Árkai P. Tóth M.).

Ugyanilyen vizsgálatok készültek a Han-1 fúrásból vett 5 mintán (Hanusovce
község K-Szlovákiában ; a Szlovák Tudományos Akadémia Földtani Intézeté-

nek szívességébl (Horváth Z. A. és Tomschey O. gyjtése), és 3 máramarosi
(szovjet-kárpátaljai) mintából, amelyeket Dudich E. gyjtött a KBGA XI.
(Kiev—Lvov-i) 1977-es kongresszusának egyik kirándulása során. 1980-ban,
a Magyar és a Román Tudományos Akadémia közötti együttmködési szerz-
dés keretében Dudich E. és Bombita Gh. mintákat vettek a Lápos-hegység-
ben (Botizrét vidékén és Máramarosban Izafnél). Ezekbl 8 mintát ugyan-
olyan módon vizsgáltak meg az MTA GKL-ben, mint a többieket. (A vegy-
elemzések a Magyar Állami Földtani Intézetben készültek (Ikrényi K.).)

* * *

Az összesen 48 mintá (I. táblázat) végzett vizsgálatok lényeges eredményeit
a II—VI. táblázat mutatja be.

Mintajegyzék

A) Magyarország (Alföld ÉK-i része)

Tiszapüspökitl Nyírlugosig, 15 fúrásból, 1175 és 2350 ni

közötti mélységbl
Oligocén, 3 minta: agyag, agyagmárga, márga (kzet-

lisztes, dolomitos)
Felseoeén, 3 minta: agyagmárga, meszes homokk,

homokos mészk
Középseocén, 9 minta: dolomitos agyagmárgától a

meszes homokkig
Paleocén-alsóeocén, 6 minta: agyagmárga-aleurolit

(meszes-dolomitos)
Felskréta. 10 minta: agyagmárgától meszes homokkig

(részben dolomitos)

B) Románia (ÉK-Erdély)

Lápos-hegység, Poiana Botizi (Botizrét)

Bloaja (Balázsi)-völgy, Vima Mica (Kisfalu) és Izaf
(utóbbi Mán maros)

Oligocén, 3 minta: szenes aleurolit, bitumenes agyag
bitumenes márga

Középseocén, 1 minta: agyagos homokk
Paleocén-alsóeocén, 3 minta: kzetlisztes agyag, agyagos

meszes homokk
Felsökréta, 1 minta: kzetlisztes márga

C) VSzSzK (Kárpátalja) Máramaros-hg

Felseocén (Szólj, Szojma), 2 minta: aleurolit, homokk
Felskréta (Dobna), 1 minta: aleurolit

D) Szlovákia

Hanuéovce-1 fúrás, 795— 2314 m közti mélységbl
Felskréta, 5 minta: dolomitos aleurolit, dolomitos-

meszes homokk

List of samples

I. tábláza —Table /.

A) Hungary (NE Great Hungárián Piain)

From 15 boreholes situated between Tiszapüspöki in the
Wand Nyírlugos in the E, Depth rangé: 1175—
2350 m.

Oligocene, 3 samples: clay, clay mari, mari (silty, dolomi-
tic)

Upper Eocéné, 3 samples: clay mari, calcareous sandstone
sandy limestone

Middle Eocéné, 9 samples: from dolomitic clay mari to
calcareous sandstone

Paleocene-Lower Eocéné, 6 samples: clay mari, siltstone
(calcareous-dolomitic)

Upper Cretaceous, 10 samples: clay marl-calcareous
sandstone (partly dolomitic)

B) Rumania (NE Transylvania)

Lapus Mts, Bloaja Valley, Vima Mica and Maramure?
Mts, Preluca Izei

Oligocene, 3 samples: lignitje siltstone .bituminous clay,
bituminous mari,
Lapus Mts, Poiana Botizi

Middle Eocéné, 1 sample: clayey sandstone
Paleocene-Lower Eocéné, 3 samples: silty clay, clayey

calcareous sandstone
Upper Cretaceous, 1 sample: silty mari

C

)

Soriét Transcarpathia

Lpper Eocéné (Sol, Soima), 2 samples: siltstone, sand-
stone

Upper Cretaceous (Dolina), 1 sample: silstone

D) Slovakia

(Borehole Hanusovce-1, depth rangé 795—2314 m)
Upper Cretaceous, 5 samples: dolomitic siltstone, dolo-

mitic calcareous sandstone
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Néhány paraméter jellemzi adatai

Characteristic data of somé parameters

V. táblázat — Table V.

Zn
Co Ga Mn Pb V (ppm)

Homokos kzetek — Psainmites 29 49 586 27 57 66
Agyagos kzetek— Pelites 74 71 718 55 134 130

Karbonát-
tartalom
Carbonate 0—20 20—40 40—60 >60%
content

Sr 861 13SS 182.3 1950
V 82 112 158 61

Tiszántúl

NE Great
Piáin

Corg°o '"kl/'BA /SKI
Ro% (átl.)

(average)

0 0,38 4.0 13.6 0.74
e 3 0,13 4.0 14.u ?

E. 0.29 1.6 7.0 0.88
Pc—E, 0,44 2.5 5.9 0.90
K. 0.26 l.S 8.2 1.12

Tapos-
hegvség

Mts Lapu?

0,84
0 0.65—5.10 0.7—7,0 4.1 —24.5 (min-max)

E z 0,45 0,5 l.S 0.86
Pc-K, 0,04—0.10 0.1—0.6 4.8—11.5 1.29
k. 0.03 0.2 0.7 -

Különféle paraméterek viszonylag nagyobb értékei

Kelatively higher valnes of somé paraméter-
VI. táblázat — Table VI.

Felskréta — Upper Cretaceous
Magyarország — Hungary
ÉK-Krdély — NE Transylvania
Szovjet-Kárpátalja — Soviet Transcarpathia
Paleocén-alsóeocén — Paleocene-Louer Eocéné
Magyarország — Hungarj*

ÉK-Erdély — NE Transylvania
Eözépseocén — Middle Eocem
Magyarország — Hungary

ÉK-Erdély — NE Transylvania
Felsöeocén — Upper eocene
Magyarország — Hungary
Szovjet-Kárpátalja — Soviet-Transcarpathia
Oligocén — Oligocene
Magyarország — Hungarj-
ÉK-Erdély — NE Transylvania

Kvarc, K-fp. kaolinit, Q/fp, Cor2 . Mn, Ti
fe 20 3 . Ski < Sb\. Ni
Fe20 3 . Corg

Hidrocsillám (hydromica), kaolinit, összes fUloszilikát (totál
of phyllosilicates), összes karbonát (totál of carbonates),
Na,0 Corg, parafin (parafinic-fraction) Co, Ga. Mn
Kübler-index, Ti0 2 , Fe20 3 , Ba, Cr, Ni

K-fp. Q/fp, kaolinit, 10—14 Á filloszilikát, dolomit, Corg-
Ga. Mn
Klorit (chlorite), pirít (pyrite) Ski < Sba- ki. Ti, V.

Összes karbonát (totál of carbonates), Ski > Sba- Ga, Mn
K-fp, vermikulit, Fe20 3 , K 20, Skj > Sba> Ti

Ski > Sba, parafinok. Ga, Mn, Pb, Plagioklász. Q/fp, pirít

(pjrite). Ski > sba- gyanta frakció (resinous fraction).

Ni. Ti. V. ín
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A magyarországi képzdmények jellemzése*

A fúrási maganyag átnézése során a durvatörmelékes kzeteket (konglomerá-
tum stb.) nem választottuk ki vizsgálatra. így az alábbi adatok homokos,
kzetlisztes és agyagos (pszammitos-pélites), többé-kevésbé karbonátos k-
zetekre vonatkoznak.

Felskréta (K3)

Homokos-agyagos, viszonylag érett üledékek (sok kvarc, kevés földpát).
\ áltozó karbonáttartalom. Az oxidációs állapot igen különböz (a redukálttól
az ersen oxidáltig). Szervesanyaguk bitumenje jórészt autochton, huminites
vagy kevert jelleg. Nyugatról kelet felé az epikontmentális nyílttengeri

üledékek fokozatosan flís képzdményekbe mennek át.

Paleocén-alsóeocén íPc—E
x)

Pélites, gyakran eléggé dolomitos, éretlen üledékek (sok plagioklásszal).

Részben kaolinitesek. A Ti és egyéb nyomelemek koncentrációja magas. Az
oxidációs állapot igen redukált; a Corg tartalom gyakorta meghaladja a 0,4%-ot
(a szénhidrogén anyakzetekre elfogadott alsó határt). A szervesanyag, a bitu-

minizációs fok és a vitrinitreflexióképesség alapján, a f olajképzdési szakasz-

ban vannak. A bitumen általában huminites eredet, nagyrésze kloroformban
oldható. A terület északi részére igen magas Mn-tártalom jellemz. Finom-
ritmusú ,,graded bedding” volt megfigyelhet.

Középseocén (E3)

A nyugati és a keleti területrész közötti különbségek újra kifejezettebbek,

de most ellentétes értelemben, mint a felskrétában. Ezúttal nyugaton talál-

juk a flís, keleten pedig az epikontinentális típushoz átvezet üledékeket.

Nyugati területrész: az üledékek rosszul osztályozottak, alig kerekített

szemcséjek, finomritmusúak, dolomitos-sziderites kötanyaggal. A hidro-

csillámokat (10 Á filloszilikátok) klorit és kaolinit kíséri. A geokémiai fácies

redukált, viszonylag sok mikroelemmel. A szervesanyag jelents mennyiség,
túlnyomórészt huminites, allochton jelleg. A mikrofaunában jelen van
a Nnmmulites striahis Brug. faj.

Keleti területrész: pélites, szinte rétegzetlen, jobban osztályozott, közepesen
és jól kerekített szemcséj üledékek. A terrigén eredet agyagásványok ersen
degradáltak; több a klorit. A plagioklászokat káliföldpát kíséri. A kötanyag
dolomitos; egyes mintákban gipsz és barit is kimutatható volt. A geokémiai

fácies enyhén oxidált, nyomelemekben szegény (kivéve a bort). A szerves-

anyag kevés. Az Skl/SBA arány meglehetsen alacsony. Ezek a képzdmények
az Erdélyi-medence epikontinentális lutéciai üledékeire emlékeztetnek. Néhol
transzgresszíven települnek a paleozóos kristályos aljzatra. A számos egyéb

smaradvány mellett Nummulites perforatus Montf.-oí tartalmaznak.

• Megj. Részletesebb ismertetésük külön cikkben (Földt. Közi. 112., 395-414).
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Felseocén (

E

3)

Kvarchomok-dús (érett) üledékek, sok karbonáttal (márga, homokos mész-
márga). A geokémiai fácies kifejezetten oxidált, stronciumban gazdag, de más
nyomelemekben szegény. Igen kevés a szervesanyag (ezen belül a kloroform-
oldható bitumen az uralkodó), részben allochton. Nyilvánvalóan epikontinen-
tális, sekélytengeri, néhol transzgresszív település képzdmények. A mikro-
biofáciesre briozoák, lithothamnium-félék és a Nummulites fabianii Préver
faj jellemzek.

Alsó- és középsoligocén (O
x_2)

Csak a keleti területrészen ismeretes. Pelites-karbonátos üledékei folyama-
tosan fejldnek ki a felseocén képzdményekbl. Uralkodó agyagásványuk
a klorit (és nem a hidrocsillámfélék). Jellegzetes a dolomit és pirit-dúsulás.

A geokémiai fácies igen redukált, és igen gazdag nyomelemekben (különösen
szembeötlek az igen magas mangánértékek). A jelents oxidációs veszteség

ellenére sok a szerves anyag. Mindenféle bitumen van jelen: Az S kl/SBA arány
még magasabb, mint a felseocénben.

Regionális összehasonlítás

A felskrétától az alsóeocénig az összehasonlításban vizsgált képzdmények
igen hasonlóak. A Han-1 fúrás mintái különböznek leginkább a többitl.
Ez érthet, hiszen más szerkezeti egységhez tartozik, nem volt közvetlen s-
földrajzi kapcsolat. A magyarországi képzdmények a parttól távolabb,
batiális, st részben abisszális mélységekben ülepedhettek le, míg a Lápos-
hegvségiek, a korábbi román véleményekkel összhangban, jórészt az epikon-
tinentális terület közelében rakódtak le.

A szervesanyag mennyisége és jellege figyelemre méltóan különböz. Észak

-

Erdélvben a kloroformoldható bitumen mennyisége (Skl ) úgy látszik, aláren-

delt a benzol-alkoholban oldhatókéhoz képest. Az összes szervesanyag-
tartalom (Corg )

értékek is jóval kisebbek az erdélyi minták esetében. Huminites
és szapropéles, autochton és allochton bitumenek egyaránt elfordulnak,
eléggé szabálytalan eloszlásban. A szervesanyag érettsége vagy diagenezisfoka,

amelyet az R 0 értékek jellemeznek, normális növekedést mutat a földtani

korral mindkét területen, de Erdélyben kissé „elbbre jár”.

A középseocénben, a flís folytatását képez kzetek mellett — amelyek
Corg tartalma elég nagy ahhoz, hogy potenciális szénhidrogén anyakzetnek
legyenek tekinthetk — Magyarországon is megjelennek az epikontmentális
sekélytengeri, néhol transzgressziósan települt képzdmények.
A magyarországi területrész felseocénje határozottan epikontinentális

jelleg. Vagyis lényegesen különbözik az EK-Erdélyi „globigerinás márga”
stb. üledéksortól (amelyet egyébként nem vizsgáltunk) és Szovjet-Kárpátalja
felseocénjétl, ahol a flís-képzdés folytatódott. Sokkal inkább az Erdélyi-
medence prialionai képzdményeihez hasonlít.

A magyarországi oligocén minták összetétele hasonló a nagyilondai bitume-
nes palákéhoz; de azoknál pelagikusabb jellegek és kevésbé bitumenesek.
A gyantás frakció túlsúlya jellemz. Mindkét terület oligocénje lényegesen
eltér a Szovjet-Kárpátok Krosno-i típusú oligocén flísétl.
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Követ keltetések

A fenti adatok (amelyek egyébként teljes újdonságot jelentenek a tárgyalt
képzdmények megismerésében) csak els közelítés összehasonlítást tesznek
lehetvé. Jóval több mintára lenne szükség, valamint tapasztalatcserére az
ukrajnai kollegákkal, akik többszáz elemzést publikáltak (VII. táblázat).

(Ezek azonban nem hasonlíthatók össze közvetlenül a mieinkkel; tektono-
faciális, rétegtani, elemzésmódszertani és értelmezési különbségeket kellene

tisztázni.)

Szovjet-Kárpátulja felsökréta-paleogén képzdményeinek adatai (G.uunet, M. P. és társai 1970 szerint)

Data on tlie Cretaceous-Paleogene flysch of Soviet Transcarpathia (after M. P. Gabinet et al.)

VII. táblázat — Table VII

Kor — Age
Összes karbonát
Totál carbonate

%
Corg% Sti 1000% Sba 1000%

Felskréta— Upper
Cretaceous 6,5—66.1 0,02—0,93 3— 48 5— 40

Paleogén— Paleogene 0 —67.2 0 —2,74 3—770 1—104

VitrinitrefJexió — Vitrinite reflectanee (R„%):
Oligocén — Oligocene 0,55—0,62
Felskréta — Ipper Gretaceous 0,87— 1,01

Készült 788 db karbonát és Corg meghatározás,
282 szervesgeokémiai vizsgálat stb.

788 de terminations of carbonate and Corg content.s
282 organic geochemical analyses etc. . .

Köszönetéi:

A szerzk köszönetüket fejezik ki az OKGT Geológiai Fosztálynak a kez-

deményezésért, az anyagi támogatásért, a téma iránti érdekldésért és a közzé-

tétel engedélyezéséért : a két Akadémia illetékes vezetinek a szervezési

segítségért és támogatásért, legfképpen azonban az MTA GKL és a MAFI
szakembereinek, akik sokoldalú, jól összhangolt vizsgálatokat végeztek,

mindig igen baráti légkörben.
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Mineralogical, Petrological and Geochemical Comparison of

Somé Upper Cretaceous and Paleogene Rocks of the Inner

Carpathian Flysch Beit from Hungary, Rumania, Soviet

Transcarpathia and Slovakia

Dr. E. Dudich and Dr. Gh. Bombita

The flysch formations of the Great Hungárián Piain are covered by a mighty Neogene
and Quaternary sequence (800—2000 m). The equivalent terranes have, however, good
outcrops in the Lapus and Maramures Mts (Ne Transylvania and Soviet Transcarpathia),
see Fig. 1.

Commissioned by the Geological Division of the Hungárián Oil and Gas Trust (OKGT)
in 1979, the Laboratory fór Geochemical Research of the Hungárián Academy of Sciences
(MTA GKL) carried out, fór the first time, complex investigations on selected drill cores.

Fór the sake of régiónál comparison, several samples from adjacent regions have been
added (Table I.) The investigations comprised optical microscopy of thin sections, Chem-
ical analyses, organic geochemical analyses, statistical measurement of vitrinite reflect-

ance, semi-quantitative optical emission spectrographv, DTA—DTG, and X-ray diff-

ractometry.
The Hungárián samples are dealt with in a separate paper (by E. Dudich). The

comparative data are presented in Tables II to VI. Soviet evidence is summarily added
in Table VII.
The formations studied reveal striking resemblances with each other from the Upper

Cretaceous through the Lower Eocéné. (The samples from borehole Han-1 are less close

to the others, representing a different structural and paleogeographic unit.) In Hungary,
bathyal (and even abyssal) depositional environments could be inferred, while in NE
Transylvania the facies is transitional to the epicontinental one.

There are remarkable differences in organic geochemistry. In Transylvania, the totál

Corg content is lower and the chloroform soluble bitumen seems to be subordinate. Vitrin-

ite reflectance increases, as expected, with geological age, bút more rapidly sóin Transyl-
vania.

In the Middle Eocéné, along with flysch type sediments, alsó epicontinental ones appear
in Hungary, too. These at somé places are transgressive over the pre-Mezozoic basement.
The Upper Eocéné is clearlv epicontinental in the NE Great Hungárián Piain; the

Oligocene is close to the Ileanda Maré bituminous shales of the Transvlvanian Basin,
thus differing considerably from the Krosno-type Oligocene flysch.

The complete text will be published (in French version) in the Proceedings of the
Xllth (Bucharest) Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association (CBGAp

Manuscript received: 1. Oct. 1981
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A Kárpát-medence környéki édesvízi

mészkelfordulások összehasonlítása

a hazai adottságokkal III. Jugoszlávia

Dr. Scheuer Gyula* —Schweitzer Ferenc**

(12 ábrával)

Összefoglalás: Jugoszlávia földtani és földrajzi helyzeténél fogva nemcsak
a karsztos jelenségek tekintetében egyedülálló, hanem az ezekhez kapcsolódó édesvízi

mészkövek vonatkozásában is. Több olyan elfordulása van, amelyek páratlan természeti

szépségüknél és ritkaságuknál fogva világhírek. Ilyenek többek között Plitvicei vagy
a Krkai tetaráta gátrendszerek. A helyszínen tanulmányozott édesvízi mészkövek geneti-

kailag a völgyi típusba tartoznak. A karsztforrás eredet vízfolyások — folyók vizébl
kivált mészbl gátak (kaszkád) keletkeztek, illetve keletkeznek megváltoztatva evvel

a folyóvölgy természetes esésviszonyait. Fokozatosan magasítva kisebb-nagyobb víz-

eséseken keresztül bukik le a víz.

Ilyen patak- vagy folyóvölgyi travertinó gátaknak vagy gátrendszereknek különböz
típusait lehet megkülönböztetni. Összehasonlítva a jugoszláviai adottságokat a hazaiak-
kal megállapítható, hogy ilyen típusok nálunk is ismeretesek, de ezek méreteikben jelen-

tsen kisebbek és nem olyan látványosak bár ezek közül a Szalajka-völgyi és a lillafüredi

elfordulások a Bükk hegység természeti érdekességei közé tartoznak.

Bevezetés

A közelmúltban már ismertettük a Kárpát-medence környéki édesvízi

mészkelfordulások közül a szlovákiai, és romániai (erdélyi) édesvízi mész-

köveket és összehasonlítottuk a hazai viszonyokkal. Most pedig a hazánktól

D-re fekv Jugoszlávia édesvízi mészköveit kívánjuk bemutatni az elzekben
alkalmazott szempontoknak és módszereknek megfelelen. Az egyes elfordu-
lásokat a helyszínen felkerestük és tanulmányoztuk környezetükben a morfoló-

giai, földtani és vízföldtani viszonyokat, valamint az édesvízi mészk kiválásá-

val kapcsolatos jelenségeket és alakulati formákat. Továbbá konzultáltunk

Zágrábban Bognár Andrással és Tomislav §EGOTA-val, tlük értékes szóbeli

felvilágosítást és tájékoztatást kaptunk.
Jugoszláviai édesvízi mészkelfordulások kiválasztásánál a völgyi típusokat

tekintettük elsdlegesnek részben azért, mert ezek a leghíresebbek és leg-

jelentsebbek, másrészt pedig az ásvány és termális források által létrehozott

travertínokra és alakulati formáikra vonatkozóan már Szlovákiában és Erdély-

ben megfelel ismereteket szereztünk. A völgyi típusokra vonatkozóan leg-

jobb áttekintést csak a jugoszláviai elfordulások nyújthatnak.

* Földmér és Talajvizsgáló Vállalat.
*• MTA Földrajztudományi Kutató Intézet

3*
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A vizsgált elfordulások ismertetése

Európa legjelentsebb karsztterületei közé tartozik Jugoszlávia Ny-i része.

Az egész ország területéhez viszonyítva a karsztos kzetek elterjedése meg-
haladja annak 1/3-át. Ennek megfelelen a karsztokra jellemz adottságok
és jelenségek iskolapéldájának tekinthetk az itt található karsztokra vonat-

kozó viszonyok. Hatalmas barlangok, poljék, karsztforrások stb. jellemzk
e karsztos területre. A mélyben pedig a karsztvizek igen kiterjedt hálózat

rendszere alakult ki. Ennek következtében olyan hatalmas vízhozamú karszt-

források is vannak (600 m 3/min), amelyeknek nagysága jelentsen meghaladja
az ismert hazai legnagyobb karsztforrásokét. Ilyen pl. a Buna forrás is Mostár
mellett, ahol egv többszáz méter függleges sziklafal aljában lev barlangból

egy folyó lép a felszínre karsztforrásként (1. ábra). A karsztos területek folyói-

nak vízutánpótlódását a felszíni vizek mellett jelents mértékben a karszt-

források biztosítják. így a folyók és vízfolyások vize a csapadékviszonyoktól

1. ábra. A nagy vízhozamú Buna karsztforrás Mostár mellett a Dervis kolostorral

Abb. 1. Die hochergiebige Buna-Karstquelle bei Mostar, mit dem Derwischkloster
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és a lefolyás mértékétl függen idszakonként változva több-kevesebb,

karsztvizet tartalmaznak, amelyek jelents mennyiség mészanyagot hoznak
magukkal a földalatti járatrendszerekbl kioldva. Evvel magyarázható az,

hogy a karsztos területek folyói fleg a fels szakaszukon medrükben meszet
raknak le, természetes gátakat képezve ezzel völgyükben.
Az általunk vizsgált elfordulások legnagyobb része a Dinári-hegység-

rendszer területére esik, amely Isztriától Albániáig terjed az Adriai-tengerpart

mentén. E hegységrendszer több hegységre tagozódik. Legjelentsebb hegy-

ségei: a Kis és Nagy Kapele, Velebit, Dinara stb. A Dinári-hegységrendszer

földtani felépítésében túlnyomórészben mezozóos mészkövek vesznek részt.

Ezen belül a kréta mészk a legelterjedtebb, de emellett a júra és triász id-
szaki mészkövek is jelents nagyságú területeken fordulnak el. A tektonikai

viszonyok is nagyon bonyolultak. Gyrdések, áttolódások, törések az ural-

kodó formaelemek. A párhuzamos redrendszerek iránya ÉNy DK-i.
A vizsgálatok szerint (J. Zötl 1974., T. Segota 1978) a hegységrendszer

a negyedkorban jelents változásokat szenvedett. Egyes területrészek — az

Adriai-tengerpart — jelentsen megsüllyedtek, más részeik pedig szakaszosan,

intenzíven emelkedtek és ennek következtében többszáz méter mélység szk
karsztos szurdokvölgyek keletkeztek (Vrbas, Drina stb.) a folyók egyes

szakaszain.

A pleisztocén éghajlatváltozások is jelentsen hatottak a terület karsztoso-

dási viszonyaira, továbbá az Adriai-tenger vízszintjére. A megfigyelések alap-

ján a felswürmben (Hochwürm), az Adriai-tenger szintje kb. 100 m-rel

változott. Az egykori relatíve mélyebb tengerszintet a tenger alatti barlangok-
ból felhozott cseppkövek C14 izotóp vizsgálatának eredményei is alátámasz-
tották.

Az elzekben ismertetett földtani események, mind kihatottak közvetlenül
vagy közvetve a terület karsztfejldésére és evvel az édesvízi mészkképzdés-
re, amely természetszerleg itt a karsztos folyamatok egyik jellegzetes ered-

ményének tekinthet.
A bonyolult és változatos karsztvízföldtani adottságoknak megfelelen —

amelyek a hazai viszonyoktól több vonatkozásban eltérnek a karszt-

rendszereket megcsapoló karsztforrásoknak is különböz típusai különböztet-
hetk meg a fakadási hely és a vízösszetétel alapján:

a) Karsztforrások a szárazföldi belsejében

bj Karsztforrások az Adriai-tengerparton

c) Karsztforrások a tenger alatt (submarin)
d

)

Kevert viz (karszt és tengervíz) források a tengerparton és a tenger alatt

(brack viz)
A Dinári-hegységrendszer karsztvizeinek egyik f erózióbázisa az Adriai-

tenger. A hosszú jugoszláv tengerparton vagy a tengerben vagy a part közelé-

ben számtalan kisebb-nagvobb karsztforrás fakad és karsztvizet szállító folyó

torkollik. Különösen gazdag karsztforrásokban Fiúmétól DK-re a Novi-
Karlobag közötti patszakasz. Jelents források vannak a Neretva torkolatában,
Dubrovnyiknál (Rijeka forrás) továbbá a Kotori-öbölben. A tengerpartot
kísér szigeteken is számos forrás fakad. Megfigyeléseink szerint az ersen
tagolt tengerpart, fjordszer keskeny öbleinek és csatornáinak legnagyobb
részében kisebb-nagvobb források mutathatók ki.

Az általunk tanulmányozott édesvízi elfordulások mind hideg karszt-

források táplálta folyókhoz kapcsolódnak. Ezek közül egyesek jelentsek.
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2. ábra. Jugoszlávia áttekint helyszínrajza a tanulmányozott édesvízi mészkelfordulásokkal. Jelmagyará-
zat: 1. Jankovác-Skakaváci vízesés, 2. Plitvicei tavak, 3. Una völgye, 4. Jajce, 5. Krka völgye, 6. Kravicai vízesés

Abb. 2. Übersichtskartenskizze Jugoslawiens mit den untersuchten Süsswasserkalkvorkommen. Zeichener-
k lárun g: 1. dér Jankovac-Skakavac-Wasserfall, 2. die Seen von Piitvice, 3. das Una-Tal, 4. Jajce, 5. das Krka-

Tal, 6. Dér Wasserfall von Kravice

mint pl. az Una. A számos elfordulás közül az öt leghíresebbet és a legjelen-

tsebbet ismertetjük részletesen. Ezenkívül még egv helyileg eltér, de geneti-

kailag azonos típusba sorolt elfordulást tárgyalunk, amely a Papukban van.

A 2. ábrán feltüntettük a felkeresett és tárgyalt elfordulásokat.

1. Skakaváci vízesés édesvízi mészkelfordulása

A Dráva és a Száva völgye között emelked Papuk hegység É-i oldalán

van és Jankovác községtl lehet megközelíteni. E környék egyik legszebb

látványossága (3. ábra). A mezozóos mészkbl fakadó forrásokból származó

patakvíz rakta le völgyének egy szakaszán az édesvízi mészkövet így elgátolva

medrét, fokozatosan magasítva ma már kb. 25 m magasságú vízesésen keresz-

tül bukik le a víz. Az országút mellett, amely Pozsegára vezet 8— 10 m-es

feltárás van és ez a kb. 30 m vastagságú összlet fels szakaszának tanulmányo-

zását teszi lehetvé. Az édesvízi mészkelfordulás a morfológiai helyzete

és lerakódásának körülményei alapján a völgyi típusba sorolható. A patak

ma is rak le édesvízi mészkövet. A legintenzívebb kiválás a vízesés alján
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3. ábra. A skakaváci vízesés édesvízi mészkelfordulása Jankovác mellett a Papukban

Abb. 3. Das Süsswasserkalkvorkommen des Skakavac-Wasserfalles bei Jankovac im Papuk

figyelhet meg, ahol az esés és ütközés hatására a víz szétfrecesenve levegvel
keveredik. A vízesés fels részén az átbukás helyénél az ott lev növényzetre
is történik kiválás különböz lehajlású alakzati formákat hozva létre.

A feltárásnál az édesvízi mészk kifejldése rendkívül változatos és szeszélyes,

növénymaradványokban gazdag. A mészk általában kemény, de helyenként
laza. Rétegzett és rétegzetlen szakaszok figyelhetk meg. Az elfordulás
a hazai vonatkozásban is ismert hidegviz karszt források táplálta vízfolyások-

ban képzdött és méretei sem haladják meg a Lillafürediét.

2. Plitvicei édesvízi mészkelfordulás

Jugoszlávia egyik legszebb természeti látványossága és emellett legérdeke-

sebb édesvízi mészkelfordulása is, ahol a recens édesvízi mészkképzdés
legváltozatosabb formái, a kiválást befolyásoló tényezk és adottságok köz-

vetlenül tanulmányozhatók. A völgyi édesvízi mészktípusnak a világon
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a legszebbek közé tartozó elfordulásaként értékelhet. Itt a folyóvölgyben
az édesvízi mészkgátak egész rendszere alakult ki és kisebb-nagyobb víz-

esések sorozata teszi látványossá.

A plitvicei édesvízi mészkelfordulás a Kis Kapele hegységben van, amelyet
túlnyomó részben mezozóos karbonátos kzetek épütenek fel. A Plitvicei

tavak környezetében ÉNv—DK csapásirányú redkbe gyrve felstriász, júra

és kréta mészkövek és dolomitok vannak. A tórendszer legfels részén a völgy
különböz júra idszaki (dogger, oxfordi, kimmeridgei és titon) mészkben
és dolomitban alakult ki. A középs rész felstriász dolomitban képzdött,
míg a völgy alsó szakasza cenoman, túron és szenon mészkövekbe vágódott
(A. Polsak) be.

A környéken számos karszt forrás fakad és ezek vizeit vezetik le a terület

vízfolyásai és folyói. A Fehér és Fekete Rijeka patakok egyesülésébl kelet-

kezett Matica patak kb. 1 km-es út után betorkollik az egyik legnagyobb tóba
(Proscansko Jezei’o), amelynek keletkezése annak köszönhet, hogy kifolyásá-

nál többlépcss kisebb tavakkal tagolt tetaráta gátrendszer képzdött (Labudo-
vác slap) és ezek duzzasztották a patak vizét tóvá. Ez után különböz magas-
ságú gátrendszerek sorozata következik, melyek mögött kisebb tavak rendszere

alakult ki. A legjelentsebb tetaráta gátak a Batinovacki slap, Galovácki slap

és a Kozjacki slap. Ezek alkotják az ún. fels tetaráta gátrendszert. Ennek
a szakasznak hosszúsága kb. 4 km és a folyó vize 103 m-t esik. A folyó völgyét

erdvel borított meredek lejtk kísérik.

A fels gátrendszert az alsótól a kb. 2 km hosszú helyenként 300 m széles

és 46 m mélység Kozják tó választja el egymástól. E tó a Milanovicki slap

639 m t.f. Matica

586

í

536

U83

4. ábra. A Plitvicei tavak, vízesések és édesvízi mészkelfordulások áttekint helyszínrajza

Abb. 4. Ühersichtslageplan dér Seen, Wasserfalle und Süsswasserkalkvorkommen von Plitvice
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elnevezés édesvízi mészkgát duzzasztása révén keletkezett. Ez után kb.

1 km hosszban gátakból és kisebb tavakból álló rendszer fejldött ki. A folyó

vize 53 m-t esik ezen a szakaszon. A Kozjak tó után a patak kréta mészkben
folyik, mely közel függleges falú szurdokvölgyet vágott be magának, amelyek
szélessége helyenként 100 m alatt van. A legszebb vízesések Novakovica
Brod-i gátnál — az ún. Sastavcinál figyelhetk meg.
A plitvicei édesvízi mészk gátrendszersorozat hossza 7,2 km és ezen a sza-

kaszon 639 m-rl 483 m-re csökken a völgy magassága, tehát összesen 156 m-t

esik a folyó vize. A megfigyelések szerint a Korana patak alsóbb szakaszán

is helyenként folytatja medrében az édesvízi mészk lerakást csak ezek méretei

kisebbek, kb. 0,5, 1,0 m nagyságúak. Ilyenek sorozata figyelhet meg még
Slunj városnál.

A 4. ábrán közöljük Plitvicének vázlatos helyszínrajzát és áttekint hossz-

szelvényét. Az 5. ábrán pedig a nagyobb tét arát a gátak adottságait kívántuk
szemléltetni.

ó. ábra. Magasabb (10—12 m) tetarátagát vízeséssel Plitvicénél

Abb. 5. Ein höherer (10—12 m) Tetaratendamm mit Wasserfall bei Piitvice
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Az alsó tórendszernél számos barlang figyelhet meg. Egyes barlangok
a tavak szintjében vannak és a bellük fakadó források növelik a folyó víz-

hozamát .

A gátaknál és a tavaknál jól látható és megfigyelhet az édesvízi mészk
képzdése a növényzetre, falevelekre vagy besodort ágra és fadarabokra. Az
egyes gátak magassága meghaladja a 30 m-t és feltételezheten ott keletkez-

tek, ahol a folyó esése kis szakaszon nagy volt és zátonyok voltak vagy szirtek

álltak ki a folyóból.

Jelenleg a folvónál a meder teljes szélességét kitölt édesvízi mészkgát
rendszerek növekedése látható, így üledékfelhalmozó tevékenység történik.

A fels tórendszernél a völgyoldalakban a magasabban fekv egykori gát-

rendszernek átvágott maradványai figyelhetk meg. A mai állapot a terület

kéregmozgásaival áll összefüggésben. Amikor a terület emelkedett és a folyó

bevágódott és kialakultak az alsó tórendszernél a mély, meredek falú szurdok-

völgyek, nem halmozódhattak fel tetaráta gátrendszerek. A fels tórendszernél

megfigyelhet egykori gátmaradványok azt bizonyítják, hogy a folyó bevágó-

dási szakaszban elpusztítja a korábban képzdött tetaráta gátrendszereit és

újból csak akkor kezddik meg a gátképzdés amikor a terület emelkedése
lelassul vagy megsznik.

3. Az Una völgyi édesvízi mészkelfordulások

Az Una folyó völgye egyike a leggazdagabbaknak a völgyi édesvízi mészk-
elfordulások szempontjából. A helyszíni bejárásunk alapján a fels szakaszán

Bihác-ig szakaszosan rak le édesvízi mészkövet. Az Una mélyvölgyben, helyen-

ként mészk szurdokokban folyik. Környezetében mezozóos mészkövek nagy
elterjedésben ismeretesek. A folyót számos hidegkarsztforrás táplálja. Jelents

tetarátagátas kifejldés ismeretes Bihác-nál, ahol a folyón átvezet hídról kb.

0,5 m-es nagyságú tetaráta gátak által képzdött zúgok jól megfigyelhetk,

továbbá Ripác-nál, ahol az Unán szintén kisebb-nagyobb vízeséseket okoz

a kivált édesvízi mészk. Egy kisebb tetarátagátat mutatunk be a 6. ábrán,

amely Ripác és Martin Brod között van.

Az Una különösen látványos és legnagyobb tetaráta gátja a Strbacki búk,

amely az Unác torkolata felett Martin Brodnál van. E szakaszon kb.l km-en
belül az Una 60 70 m-t esik különböz nagyságú tetaráta gátrendszereken

keresztül. A 7. ábra az egymás alatti gátrendszer kifejldése látható. A meg-

figyelések szerint a tetaráta gátak kifejldés formái rendkívül változatosak.

A nagyságbeli különbségeken túlmenen vannak áthajlók ahol a gát küls
oldalán jelenleg nem történik kiválás és megfigyelhetk olyanok, ahol külön-

böz lejtés felületeken (20 70°) sebesen folyik le a karsztvíz. A gátak mögötti

medencék is változatosak, vannak mélyek (6— 8 m) éles keskeny gátperemmel

és kimutathatók lapos sekély alakulatok is.

4. A jajcei édesvízi mészkelfordulás

Közép Boszniában Banja Lukától D-re van Jajce város, amely két folyó

partján a Vrbasnak és a Plivának találkozásánál épült ki. A helyszíni meg-

figyelés szerint a város Fiivá völgye felé es része jelents vastagságú édesvízi

mészkövén épült ki. Ezért megállapítható, hogy egykor (felspleisztocén?)

sokkal intenzívebb mészkképzdés történt, mint napjainkban, mert ennek
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6. ábra. Az l na folyó teljes szélességében keletkezett kb. 1 m magasságú édesvízi mészk tetaráta Martin Brodtól É-ra
Abb. 6. Süsswasserkalk-Tetarata von ca. 1 m Höhe. die in aanzer Breite des Cna-Flusses entstanden ist, X von Martin

Brod

7. ábra. Az Ina folyó legnagyobb vízesés rendszere a Strbacki búk tetaráta sora Martin Brodnál
Abb. 7. Das grösste Wasserfallsystem des L'na-Flusses, die Tetaratenreihe des Strbaéki-Baches bei Martin Brod
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elterjedése jelentsnek ítélhet. A Pliva ebbe az édesvízi mészkbe 15—20 m-t
már bevágódott és a függleges falú feltárásokban részletesen tanulmányoz-
ható az édesvízi mészk kifejldése. Az egykori kisebb-nagyobb mészkgátak
metszetei és a kisebb-nagyobb tavakban — medencékben történt felhalmozó-

dások, kiválások könnyen kimutathatók a kifejldési formák és a rétegzettségi

viszonyok alapján. Növénymaradványokban, bekérgezdésekben rendkívül

gazdag. A lazább travertinok közé sorolható. A város híressége a történelmi

nevezetességeken túlmenen a vízesése, amelynek nagysága meghaladja
a 20 m-t. A Pliva folyó édesvízi mészkösszlettel megemelten kb. 20 m magas-
ságú vízesésen keresztül folyik be a Vrbas-ba, amely szurdokvölgyben folyik

É felé. A vízeséseknél már mesterséges beavatkozás történt, mert a patak
inkább rombolta és nem építette a korábban lerakodott édesvízi mészkövét. Az
eredeti állapotot Csontvári 1903-ban festett képén lehet tanulmányozni.

8. ábra. A jajcei édesvízi mészkóetófordulás. A kép jobb oldalán látható mészkfeltárás azt bizonyítja, hogy a folyó

a már felhalmozódott édesvízi mészkbe vágódott

Abb. 8. Das Süsswasserkalkvorkomnien von Jajce. An dér Rechtseite des Bildes sieht mán ein Kalkvorkommen,
Jas beweist, dass dér Fluss sich in den bereits angeháuften Süsswasserkalk eingeschnitten hat
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A Pliva folyót is hideg karszt források táplálják, ezért karsztos jelleg

folyóvize van, így hajlamos karbonátkiválásra. A jajcei édesvízi mészk
ugyan völgyi típusú, de kisebb mértékben eltér az eddig leírtaktól, mert itt

nem található meg a szokásos több kisebb — nagyobb egymás alatt sora-

kozó tetaráta gátak rendszere, hanem kis távolságon belül egyszerre egy nagy
vízeséssel hidalódik át a két folyó völgye között kialakult magasságkülönbség.
A folyónál magasabb helyzetben lev a korábban említett mészknél a Vrbas

völgye felé es részen a növényekre kivált függleges függönyszer édesvízi

mészkformák találhatók, amelyek hasonlóan a maihoz 1.3- 20 m-es nagyságú
vízesést bizonyítanak.

0. A Krka folyó édesvízi mészkelfordulásai

A Krka folyó völgye a Dalmát tengerpartra kifutó folyók egyik legjelent-

sebbike és természeti látványosságokban pedig a leggazdagabb. F forrásai

a Dinara hegységben fakadnak és átvágva — néhol szurdokvölgyeket ké-

pezve — a tengerpartot kísér karsztos kzeteket Sibeniknél ömlik az Adriába.

9. ábra. Áttekint helyszínrajz a Krka folyó édesvízi mészk tetaráta gátrendszereirl

Abb. 9. Ühersichtslageplan dér Siisswasserkalk-Tetaratensysteme des Krka-Flusses
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Tehát karsztvizet szállító folyó. Knin város és Sibenik között a folyó völgyében
számos helyen kisebb-nagvobb édesvízi mészkgátakat rakott le. Ezek közül
leghíresebbek és legismertebbek a tengerpart felé haladva a Monoilováci slap,

a Roski slap és a Skradinski búk. A folyó fbb édesvízi mészkgát rendszereit

a 9. ábrán tüntettük fel.

E folyónál a völgyi édesvízi mészklerakódás nagyon gyakori a helyszíni

megfigyelések szerint — pl. a Roski slap feletti részen — , mert a kisebb-

nagvobb jelentéktelen és jelents, természeti érdekesség közötti szinte vala-

mennyi átmenet megtalálható.

A Skradinski búk Sibeniktl EK-re kb. 17 km-re van, amelynek látványos-

sága Plitvicével vetekszik (10. ábra). E helyen a Krka 5 nagyobb tetaráta

gátrendszeren keresztül vízeséseket alkotva folyik le és a víz útja során az

édesvízi mészk igen változatos formáit hozta létre. A 11. ábrán egy iker

tetarátagátat mutatunk be. Az alsónál megfigyelhet középen egy nyelvszer
elre ugrás, amelyet a növényzetre való kiválás okozott. A tetaráta gátak
peremén a kisvízhozamú helyeken dús növényzet van, amely alapveten be-

folyásolja a lerakódást és a kzetkifejldést. A 12. ábrán egy tetarátagát

peremén lev növényzetre kéregszeren kivált édesvízi mészkövet mutatunk
be.

A völgyoldalakban magasabb szinten is megfigyelhet édesvízi mészk,
amely jelzi azt, hogy korábban a folyó saját maga által lerakott kzetanya-
gába bevágódott és nagyrészben elpusztította. Jelenleg intenzív kiválás törté-

nik. A gátképzdés majd ezt követen bevágódás és édesvízi mészkpusztulás,
majd ismét kiválás és tetaráta képzdés megismétld folyamatai a folyó

környezetének kéregmozgásaival függ össze.

10. ábra. A Krka legszebb édesvízi mészkóelfordulása a Skradinski búk, amelynek tetaráta rendszerén keresztül

folyik be a folyónak a vize

Abb. 10. Das schönste Süsswasserkalkvorkommen des Krka-Flusse das Skradinski búk, dureh dessen Tetaratensystem

das Flusswasser abfliesst
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11. ábra. A Skratlinski búk tetaráta rendszerének egyik részlete

Abb. 11. Detail des Tetaratensystems des Skradinski búk

12. ábra. A Skradinski búk egyik tetaráta gátjának peremén települ növényzetre kivált mészanyag

Abb. 12. Kalkstoff, dér auf die Pflanzen arn Eande eines dér Tetaratendamme des Skradinski búk ausgesehieden ist
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T. Segota szóbeli közlése szerint a Krkának az alsóbb torkolati szakaszán
több víz alatti édesvízi mészk gátrendszereit sikerült kimutatni. A hajózás
biztosítása érdekében ezeket kirobbantották. Ezek képzdése arra az idszakra
esik, amikor a tengerparti rész még nem süllyedt meg. Ezek a vízalatti édesvízi
mészkövek is jelzik a tengerparti területek szint változását.

A Krkának másik látványos édesvízi mészkelfordulása a Roski slap,

ahol a folyó kb. 10— 12 m magasságú tetaráta gáton számos vízeséssel bukik le.

Az édesvízi mészkgát lényegében csak egy lépcss és a szokásos kisebb-
nagvobb tetaráták és tavak ennél hiányoznak. A növényzet igen srn be-

ntte és hosszúsága 300 m-re becsülhet. Ott képzdött ahol a Krka keskeny
szurdokszer völgyébl kiér egy többszáz méter szélesség völgybe és folyása

lelassul

.

6. A kravicai édesvízi mészkelfordulás

A Trebizat folyón, amely a Neretva alsó szakaszának egyik jelents mellék-
vízfolyása, Capljinától kb. 12 km-re igen szép vízesés található. A vízesés

26 m magas és a folyóvíz a völgyében felhalmozódott édesvízi mészkövön
bukik le. Ez is kifejldés szempontjából egylépcss a Roski slaphoz vagy
a jajcei vízeséshez hasonlóan, mert a karsztvíz által felhalmozódott és kialakí-

tott tetarátagát a magasságkülönbséget nem lépcssen, kisebb-nagvobb teta-

rátán keresztül teszi meg, hanem egy nagy vízeséssel.

A Kravicai elfordulás is jellegzetesen a hideg karsztvizet szállító folyókon
képzdött völgyi típusba tartozik és annak az egylépcss kifejldés formájába
sorolható.

Az egyes elfordulások rövid és vázlatos ismertetése után meg kívánjuk
még jegyezni, hogy a felsoroltakon túlmenen Jugoszlávia területén még
számos édesvízi mészkelfordulás ismeretes, amelyeknek egy részét meg-
tekintettük, de nem ismertettük. Ezeknek leírásától azért tekintettünk el,

mert kevésbé jelentsek és nem térnek el azokétól, amelyeket megjelenés-

formáik alapján, mint a völgyi édesvízi mészktípusok altípusaiként kezel-

tünk.

Megállapítások — következtetések

Jugoszlávia területén a recens édesvízi mészkelfordulások tanulmányo-
zása alapján lehetségünk van összehasonlítani a hazai adottságokkal, valamint

a Kárpát-medence környéki egyéb megfigyelt felhalmozódásokkal, az ott

tapasztaltakat és azokat a különbségeket és egyezéseket, amelyek az egyes

országok között fennállnak.

Jugoszláviára a hideg karsztvízbl táplálkozó és származó folyók vagy pata-

kok által lerakott édesvízi mészkelfordulások a legjellemzbbek. A folyó

völgyek egyes szakaszain olyan intenzív mészfelhalmozódás történt, és törté-

nik, hogy abban hatalmas gátak keletkeztek, amelyek elgátolják a folyók

medrét és ezek mögött kisebb-nagvobb tavakká duzzad vissza a víz. A gáta-

kon keresztül pedig zúgókon és vízeséseken bukik le a víz. Ezeknél megfigye-

léseink szerint a rendkívül változatos és formagazdag édesvízi mészk lerakó-

dás történik. A helyszíni tapasztalatok alapján megkülönböztethetk szabd-
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lyos, szabálytalan és a kett közötti átmeneti alakulati formák. A szabályos
formaként különíthetk el a tetaráták a hozzájuk kapcsolódó medencékkel
kisebb-nagvobb tavakkal, amelyek lehetnek egyediek amikor csak 1 — 2 van,
összetettek ha egymás alatt helyezkednek el és tömeges amennyiben sok tetaráta
kapcsolódik egymáshoz oldalról és alulról párhuzamosan vagy elfordítva.

Az átmeneti formák közé sorolhatók azok az alakulatok, amelyek nem
szabályosak, rendszerint félkúpszerek és felületük különböz lejtés (8.

ábra).

A szabálytalan formák a növényzetet beborítók és azokra kiválva figyel-

hetk meg. Sok esetben vízköp, surrant ó vagy a vízeséseknél függlegesen
jégcsapszeren fejldtek ki. Néha egész függönyhöz hasonlítható alakulati

formák is megfigyelhetk.
A fenti rövid vázlatos ismertetésbl látható, hogy ezeknél a típusos völgyi

édesvízi mészköveknél is igen változatosan és formagazdagságban csapódott ki

a travertinó. Sok vonatkozásban hasonlóak és megegvezek az alakulati for-

mák az egyén típusoknál megfigyeltekhez (lejti, kúpos), de vannak olyanok,
amelyek csak ezekre jellemzek és máshol nem fordulnak el így egyedi sajá-

tosságaként indokolt értékelni azokat.

Összegezve a Kárpát-medence környéki édesvízi mészkelfordulásokat
megállapítható, hogy Szlovákiára a szénsavas ásványvizes források által

felhalmozódott édesvízi mészkkúpok a legjellemzbbek. Romániában az

ásványvizes források mellett a szénsavas termális karsztvízjelleg vizekbl
képzdött travertinók tekinthetk erre a területre vonatkozóan különállók-

nak. Jugoszláviában pedig a karsztfolvók felhalmozódásait ítélhetjük mérteik -

és formagazdagságuk alapján egyedieknek.
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Ein Vergleich dér Süsswasserkalkvorkommen in dér Umgebung
des Karpathen-Beckens mit den Gegebenheiten in Ungarn III.

Jugoslawien

Dr. Gy. Scheuer und F . Schweitzer

Mit seinem geologischen Bau und geographischer Lage ist Jugoslawien nicht nur hin-
siehtlich dér karstischen Erscheinungen, sondern auch in Hinsicht dér daran gebundenen

I

Süsswasserkalke ganz alleinstehend. In Jugoslawien gibt es mehrere solche Vorkonunen,
die mit ihrer beispiellosen Xaturschönheit und Seltenheit weltberühmt sind. Solche
Vorkommen sind unter anderen die Tetaraten-Dammsysteme von Plitvice oder Krka.

I

4 Földtani Közln)'
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Die an rt und Stelle studierten Süsswasserkalke gehören genetisch zum Tal-Typus.
Dér aus dem Wasser dér von Ivarstquellen stammenden Wasserláufe und Fiüsse aus-
geschiedene Kaik bildet Damme (Ivaskaden), die die natürlichen Gefálleverháltnisse des
Flusstales verandern. Die dadurch erhöhte Wassersáule führt zr Entstehung von klei-

neren-grösseren Wasserfállen, durch welche das Flusswasser himmter falit.

Es können verschiedene solche an Bach- oder Flusstáler gebundenen Dannnsysteme-
Typen untersc-hieden werden. Die jugoslawischen Verháltnisse mit den ungarischen ver-

gleiehend, können wir feststellen, dass solche Typen auch bei uns bekannt sind, doch
sind diese wesentlich kleiner und nicht so sehenswürdig, obwohl die Vorkommen im
Szalajka-Tal und bei Lillafüred zu den wertvollsten Natursehenswürdigkeiten des Bükk-
Gebirges gehören.



Földtani Közlöny , Bull. of the Hungárián Geol. Soc. (1983) 113. 147— 162

Adatok az ugodi mészk formáció és a jákói

márga formáció bázisrétegeinek megismeréséhez

Gellai Mária—Ludas Ferencné*

(9 ábrával, 1 táblázattal, 7 táblával)

Összefoglalás: A szerzk javaslatot tesznek a transzgressziós szenon rétegsor

bázisán települ, uralkodóan törmelék-kzetekbl álló rétegcsoport elkülönítésére „koz-
matagi tagozat” néven.

A Sümeg—Kozmatag— Csabpuszta Nagytárkány térségében lemélyült

bauxitkutató fúrások bauxitfed rétegeinek vizsgálata a BKV Földtani

laboratóriumában 1972. óta rendszeres munka.
Ezen a területrészen bauxitképzdmény a szenon feküjében és fedjében

egyaránt kifejldött. A területet a „ketts bauxitszint” kifejldési területének

nevezik.

A szenon transzgresszió jellegét, s ennek kapcsán elssorban az ugodi
mészk formáció alaprétegeinek kifejldéseit korábban Knatjer J.—Gellai
M. ismertette (1978). Megállapították, hogy a Sümeg— Káptalanfa terület

DK-i peremén, ahol közvetlenül az ugodi mészk települ az alaphegységre,

a számtalan fúrás közül csak kett harántolt alapkonglomerátumot (Cn-557,

-910), az ÉNy-i részen mélyült, jóval kevesebb fúrásból, több mutatta ki ezt

a bázisképzdményt, st itt a rétegsorokban kissé feljebb is mutatkozott
konglomerátum. A báziskonglomerátum jelenlétérl Szantner F. et al. (1978)

és Haas J. (1979) munkáiban is történt említés. Az általunk most vizsgált,

az említett közleményekben tárgyalt terület kis részét képez sávban. Kozma-
tag—Nyírespuszta— Csabpuszta között (1. ábra) az alsó szinti bauxitképzd-
mények leggyakrabban konglomerátum — bauxithomokk — mészhomokk
rétegcsoporttal vannak szoros kapcsolatban. A BKV által részletesen kutatott

Csabpuszta IX., X., Kozmatag V., VI., VII. bauxitlencsék területén eddig
mintegy 300 fúrás mélyült. E fúrások rétegsor-leírásai, mintegy 45 fúrás

közel 300 vékonycsiszolatának vizsgálata és a konglomerátumos rétegcsoport

bauxitos képzdményeinek elemzési adatai segítségével történtek az alábbiak-

ban röviden ismertetett megállapítások.

A fúrások rétegsorának feldolgozását a nyírádi fúrócsoport geológusai és

geológus technikusai, a vizsgálatok kijelölését Knauer József és a szerzk
végezték. A vékonyesiszolatok vizsgálata a Bauxitkutató Vállalat földtani

laboratóriumában készült.

A vizsgált területrészen a felssantoni— alsócampaniai transzgresszió

jól elkülöníthet, változó, eddigi ismereteink szerint max. 42,4 m vastagságú
bázis rétegcsoporttal tölti ki a felstriász egyenetlen felszínének mélyedéseit.

• S221 Balatonalmádi, Bauxitkutató V.

4*
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Csabpuszta É

Cn-1193

1. ábra. A Csabpuszta— Kozmatag— Nagytárkány között vizsgált fúrások helyszínrajza, a „kozmatagi tagozatot"
közvetlenül fed formációk feltüntetésével. I—V. szelvényirányok

Fia. 1. Layout of the boreholes studied in the Csabpuszta—Kozmatag— Nagytárkány area with indication of the
formation directly overlymg the „Kozmatag member”. I—V. Section lines

(A fbb adatokat az I. táblázat tartalmazza.) A fekü karsztosodott, mállott,

felaprózódott, csak részben, illetve gyengén koptatott kzetanyaga helyben
akkumulálódott, vagy a nagyobb mélyedésekben nem tengeri körülmények
között halmozódott föl. Erre tengeri környezetben lerakodott konglomerátum-
összlet következik, melynek kavicsanyaga részben folyóvízi, részben abráziós

eredet. Az üledékfelhalmozódás folyamán a rétegcsoportba több alkalommal
áthalmozott bauxit települt, amely valószínleg a „csabpusztai bauxit formá-
ciódból származik.
A szárazföldi-édesvízi közegben lerakodott, jobbára kerekítetlen kzet-

törmelék, illetve törmelék megjelenésként dokumentált rétegek törmelék-
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2. ábra. A Sümeg és Nyírád közötti terület térképvázlata

Fig. 2. Map-scheme of the area ljetween Sümeg and Nyirád

anyaga a helyi fekübl származó felstriász dolomit, dolomitos mészk, mészk
kzetváltozatokból áll. A ruditok, konglomerátumrétegek kötanyaga kar-

bonát (kaiéit), amely több-kevesebb bauxithomokot, apró bauxittörmeléket,

bauxitkavicsot tartalmaz.

Néhány fúrásban közvetlenül a fekii felszínén, vagy a rétegcsoport legalsó

részében világos, fakó barnássárga agyagk megjelenésben degradált bauxit-

lencsék azonosíthatók. Az áthalmozott bauxit (a vizsgált minták egy részében)

ersen vastalanodott (Fe203-ban kifejezett vastartalma 4,4— 6,4%,) allit-

tartalma teljes egészében kaolinitté alakult. Fedjében édesvízi dolomit-

homokk, dolomittörmelék van. Némelyik dolomithomokk szemcseanyaga
korrodált dolomitmag köré növekedett, részben zónás dolomitromboéderekbl,
alapanyaga kaolinitbi áll. A bauxitdegradáció következetesen a rétegsor

alsó részében tapasztalható amelyben a fauna és az algaflóra teljesen hiányzik,

nincs mészkréteg, vagy lencse sem. Több adat van arra, hogy a durvább
bauxittörmelék is kaolinitté alakult, 3— 4 cm-es kaolinit darabot találtunk

pl. a sümegi Sg-24 sz. fúrás alap-törmelékében.

Az édesvízinek tekinthet rudit-konglomerátum-kaolinit rétegcsoportra

többnyire tengeri eredetíí törmelékes rétegcsoport, néha azonban közvetlenül

az ugodi mészk, vagy a jákói márga települ.

A tengeri rétegcsoportban a konglomerátum kavicsanyaga uralkodóan
karbonátos, ugyancsak a helyi fekiiképzdményekbl származik, de nem
minden esetben egyezik meg a közvetlen fekü anyagával. A kavicsok szórtan,

vagy lazán, máskor szorosan illeszkedve, egymással érintkezve helyezkednek
el. (A szoros szemcse-illeszkedés konglomerátum lehet részben, vagy egészben

abráziós eredet.) Gyakori a homokk — kavicsos homokk — konglomerátum
kzetsor. Kötanyaga a bauxittartalom szerint változó: bauxithomokk,
meszes bauxithomokk, bauxithomokos mészk, -mészhomokk, ill. márga.
Színe a mész-, ill. vastartalomtól függen világos sárgásbarna és sötét roszda-

barna, barnásvörös között változik, ritkábban szürke. A konglomerátum
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I. táblázat — Table I.

A fúrás jele,

száma

az ugo<li mészk
formáció talp

(m)

a jákói márga
formáció talp

(m)

vastagsága
(m)

a „kozmatagi
tagozat**

(m)

a Ts fekü felszín

(m)

Ck- 177 106,0 111,5 5,5 5,0 116,5
- 179 79,2 — — 25,3 104,5
- 182 104.9 112,9 8,0 1,6 114,5
- 196 84.9 — — 3,1 88,0
- 197 81,0 — — 7,4 88,4
- 202 60,0 — — 23,0 83,0
- 205 47,0 — — 11.8 58,8
- 209 39,0 — — 23,3 62,3
- 221 102,2 105,8 3,6 6,2 112,0
- 222 111,5 120,0 8,5 13,0 133,0
- 223 97,0 106,4 9,4 5,2 111,6
- 226 86,5 92,2 5,7 7,4 99,6
- 229 95,8 97,8 2,1 12,5 110.4
- 233 83,5 — — 7,0 90,5
- 234 65,5 — — 2,5 68,0
- 239 14.1 — — 3,4 17,5
- 240 27 2 — — 3,5 30,7
- 247 55,1 — — 11,4 66.5
- 251 43,2 — — 34,5 77,1

Cn- 567 143,0 159,0 16,0 13,5 175,5
- 935 204,6 230,0 25,4 9.5 239.5
- 940 188,0 199,7 11.7 6.6 206.3
-1040 109,6 120,1 10,5 5,0 125,1
-1041 123.2 133,2 10,0 12,1 145.3
-1062 101,5 106,6 5,1 1,5 108,1
-1072 111,1 131.4 20,3 7.4 138.8
-1111 37,5 — — — 37,5
-1113 78,5 — — 11,0 89.5
-1135 157,3 172,8 15,5 15.0 1S7,S
-1137 150,4 — — 5,8 156,2
-113S 154,3 — — 7,7 162,0
-1142 98,5 103,0 4,5

—

14,1 117,1
-1143 71,0 — — 5.6 76,6
-1171 110.0 122,7 12.7 4.3 127,0
-1172 120,2 134,0 13,8 25.5 159.5
-1173 136,5 148,8 12,3 20,3 169,1
-1174 149.5 163,5 14,0 39,5 203,0
-1175 131,0 137,0 6,0 17.2 154,2
-1176 165,4 180,8 15.4 24,6 205,4
-1177 153,5 170,0 16,5 13,0 183,0

Cn-1178 159,5 179,0 19,5 6.8 185,

S

-1179 123,0 131,7 8,7 42.4 174.1
-1190 136,1 143,9 7.8 8.0 151.9
-1191 136,5 146,5 10,0 19,5 166,0
-1193 171,6 192,9 25,3 21.7 214,6
-1195 164,0 180.3 16,3 4,7 185,0
-1197 151.1 164,6 13,5 6,3 170,9
-1215 221,7 224,7 3,0 14,8 239.5
-1216 159.6 169,7 10,1 7,2 176,9
-1220 151.8 153,4 16. 11,8 165,2
-1259 171.8 178,8 7.0 20,5 199,3
-1321 108,5 120,0 11,5 24,0 144,0
-1322 98,0 105,5 7,5 10,5 116,0

csigák az ers hullámverés övében, jól szellzött, jól átvilágított, meleg (20 °C
alatt, között és fölött egyaránt elfordulnak áthalmozott pelitomorf bauxit -

ból álló lencsék. A konglomerátumösszlet fölfelé gyakran bauxitkavicsos,

bauxithomokos mészkbe megy át.

A konlomerátum fels részében, de gyakrabban a közvetlen fedjében lev
mészk, bauxithomokos mészklencsékben nagytermet csigák gyakoriak.

Trochactaeon, Actaeonella, Itruvia és Nerinea fajok fordulnak el, melyeket
Czabalay Lenke határozott meg (in: Czabalay L.—Gellai M. 1981).

Ez a faunatársulás korábban az ugodi mészk formáció alsó szakaszából volt

ismert, Sümegrl (Czabalay 1973). A Trochactaeon félék a sótartalom igadozá-

sára nem érzékenyek, a Nerinea-k viszont igen. Ezek a jellegzetes, nagytermet
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körüli) tengervízben éltek, ahol az oxigéncsere és a mészkiválasztás üteme
gyors volt. A felssantoni— alsócampaniai alemeletekre jellemz fajokat sike-

rült azonosítani.

Mikrofosszilia kizárólag a fels, tengeri rétegcsoportban található; vékony-
csiszolatban tanulmányozva az alábbiak határozhatók meg: bentosz Foramini-
ferák

(
Miliolidae div. gén. et sp., ?Schlumbergerina sp., Spirosigmoilina sp.,

Pseudocyclammina sphraeroidea Géndrót, NummofaÜotia cretaceci (Schltjm-
berger), tVidalina sp. és más meghatározatlan nemzetségek), Mollusca
héjtöredék, köztük a Paehyodontákra jellemz szerkezet héjdetritusz,

korall, Echinodermata vázelem, Ostracoda, Pienina oblonga Borza et Misék.
Mellettük meghatározatlan zöldalga és fúróalga nyomok találhatók.

A mellékelt szelvényeken (I—V.) a ,,kozmatagi tagozat” kapcsolatát kíván-
tuk ábrázolni fekü-, ill. fedrétegeihez. Az I. szelvény mentén a jákói márga
formációra és azon dél felé túlterjedve a tárgyalt tagozatra közvetlenül az ugodi
mészk formáció települ. A további szelvények egy részében a jákói márga
formáció felett, más részében — annak hiányában közvetlenül a „kozmatagi

l-szelvény

[I-szelvény

ÉNy UK
Ck -234 19? -196 -247 -240

50m
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Ill-szelvény

Ny K
Ck-182 -222 Cn-1G40 -1321 -1171

1
25m

50 m

[V-szelvény

Ny K

Ck-229 -221 -177 223 Cn-1322 - 112.2

E
Cn-1193 -1T76 -1135 -1174 -1173 -1772 -1171

D
-1142
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3. ábra. A , .kozmatagi tagozat” elvi rétegtani helyzete a Sümeg—Kozmatag— Nagytárkány kutatási területen

Fig. 3. Itlealized stratigraphic position of the „Kozmatag member” in the Sümeg— Kozmatag—Nagytárkány area

12 B1E

4. ábra. Részletes szelvény két bauxitkutató fúrás szenon bázisrétegeibl. Jelmagyarázat: 1. Mészk, 2.
Dolomit, 3. Bauxithomokos mészmárga, 4. Bauxit, 5. Baxitos agyag, 6. Bauxithomokos mészk, 7. Dolomithomokk,
8. Bauxithomokos konglomerátum, 9. Karbonáttörmelékes bauxitos agyag, 10. Agyagkö, 11. Gumós mészmárga,

12. Magános korall, 13. Gastropoda. Az agyagásványok meghatározását Siklósi Lajosné végezte

Fig. 4. Detailed section from the Senonian basal layers from two bauxite-exploratory boreholes. L e g e n d: 1.

Limestone, 2. Dolomité, 3. Calcareous mari with bauxite sands, 4. Bauxite, 5. Bauxitic clay, 6. Limestone with bauxite
sands. 7. Dolomité sandstone, 8. Conglomerate with bauxite sands, 9. Bauxitic clay with carbonate debris, 10.
Argillite, 11. Nodular calcareous mari, 12. Ahermatypie, eoral, 13. Gastropoda. The clay minerals were determined

by Mrs L. Siklósi

8 l&SsI 9|S©| 10
|

= =|

3
|
§ |

Ka = Kaolinit Bo = Bohrnit
r. . r. . k
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tagozat felett az ugodi mészk formáció telejnil. Ennek külön jelmagyarázatot
nem adtunk. A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a fúrásokban az ugodi
mészk felett paleogén és negyedidszaki képzdmények is voltak, de ezeket
itt nem részletezzük. A bemutatott terület környezetét is figyelembe véve
szerkesztettük meg az alábbi elvi rétegtani sémát (3. ábra), mivel másutt pl.

Cn-1061, -1059, -932 sz. fúrásokban a „kozmatagi tagozat” fedjeként az ajkai
formáció rétegei is megjelennek.

Összefoglalva: A transzgressziós szenon rétegsor alján települ, uralkodóan
törmelék-kzetetekbl álló összlet, bár fedjéhez gyakran átmenettel kapcsoló-
dik, kzetrétegtanilag elkülönül egység, melynek fbb jellemzi: helyi ere-

det, bauxitos és/vagy karbonátos, pelittl ruditig változó méret, osztályo-
zásán, változó kerekítettség szemcseanyag, valamint karbonátos vagy bau-
xitos-karbonátos alapanyag. A rétegcsoport fedje a jákói márga formáció,
az ajkai formáció, vagy az ugodi mészk formáció. E jellegzetes rétegesoport
„kozmatagi tagozat” néven való elkülönítésére teszünk javaslatot.

Fotó: Kovács Árpád
Rajz: Köteles Géza, Bakonyvári Józsefné

Táblamagyarázat — Explanation of Plates

Mikrofácies képek a „kozmatagi tagozat” rétegeibl
Microfacies pattems from the „Kozmatag member”

I. tábla — Plate I.

Bauxithomokos, bauxittörmelékszemcsés, Gastropoda és Bivalvia maradványos mész-
márga. Nerinea juvenilis példányával. Csabrendek

Calcareous mari with bauxite sands and debris and gastropod and bivalve remains.
Csabrendek

II. tábla — Plate II.

Bauxitgömbszemcsés mészk. Közel kzetalkotó mennyiség mikrofosszilia : Miliolidae
div. sp., Nummofallotia cretacea Schx., Cuneolina sp. és más nagytermet agglutinált

bentosz Foraminiferák. Nagytárkánv
Limestone with bauxite globules. Microfossils in closely rockfonning amount: Miliolidae

div. sp., Nummofallotia cretacea Schl., Cuneolina sp. and other larger arenaceous benth-
onic foraminifera. Nagytárkány

III. tábla — Plate III.

Bauxithomokos mészk. Biodetrituszos kristallomorf alapanyagban változó mennyiség-
ben dúsuló bauxit-, bauxitomorf-pizoid, gömb és törmelékszemesék. Csabpuszta,
Cn-1215 sz. fúrás 231,0—231,1 m

Limestone with bauxite sands. Clastic grains of bauxite, bauxitomorphous pisoids, and
globules enriched in varying percentage in a biodetrital, crystallomorphous ground-
mass. Csabpuszta, borehole Cn-1215 m, 231.0—231.1 m

IV. tábla — Plate IV.

Bauxittörmelékszemcsés, mészkarbonát kötanyagú konglomerátum. Kozmatag, Ck-
222 sz. fúrás 12fi,0 m

Conglomerate with bauxite debris and a calcareous mátrix. Kozmatag, borehole Ck-222,

126.6 m
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V. tábla — Plate V.

Konglomerátum. A felstriász dolomitkavicsokat bauxittörmelékszemcsés, felskréta
biodetrituszos mészkarbonát cementálja. Kozmatag, Ck-222 sz. fúrás 125,G— 12”, 6 m

Conglomerate. The Upper Triassic dolomité pebbles are cemented by Upper Cretaceous
biodetrital calcareous carbonate with bauxite debris in it. Kozmatag, borehole Ck-222,
125,6—127.6 m

VI. tábla — Plate VI.

Abráziós konglomerátum. Felstriász korall telep -kavics, dolomitkavics, biodetrituszos,

szenon cementáló anyagban. Kozmatag
Abrasional conglomerate. Upper Triassic coral-colony-pebbles and dolomité gravels in

a Senonian biodetrital cement. Kozmatag

VII. tábla — Plate VII.

Abráziós konglomerátum. A felstriász szemcseanyagot cementáló anyagban jól azonosít-
hatók a különböz orientációjú Hippurites héjtöredékek. Nagytárkány

Abrasional conglomerate. In the mátrix among the Upper Triassic grains the Hip-
purites shell fragments of different orientation can be readily identified. Nagytárkány

Irodalom — R d'erenc?s

Czabalav Lenke (1975): A sümegi szenon zátonyfácies Actaeonella és Nerinea faunája. MÁFI Évi jelentése az 1973
évrl, pp. 285— 313.

Czabalav Lenke— Gellai Mária (1981.): Szenon c-igák csabremleki bauxitkutató fúrásokból. Földt. Közi. 111.,

pp. 362-369.
Haas J. (1979) A felskréta L'godi Mészk Formáció a Bakonyban. MÁFI Évkönyv. LXI. köteti
K nacer J.— Gellai Mária (1978) A szenon képzdmények elrendezdése és kapcsolata az ösdomborzattal a Sümeg

—

Káptalanfa bauxit kutatási területen. Földt. Közi. 108. 4, pp. 444 — 475.

RadOIíIö, R. (1980): Micropaleontological aspeet of Stira Limestone (Gucevo Region). Glas CCCXVII. AC. Serbe Se.

Arto. Classe Se. nat. math. No 46. Belgrad
Szaxtner, F. et al. (1978): Latest results of Karst-Bauxite-Prospecting in Hungary and the Geological-Geophysical
methods applied to prospert different depositional types. 4th. Internacional Congress of ICSOBA vol. II.Athén

Contribution to the knowledge of the hasal layers of the Ugod
Limestone Formation and the Jákó Mari Formation

M. Gellai—Mrs. F. Ludas

During the examination of the sediments under- and overlying bauxite bodies in the
boreholes pút down in the Sümeg—Kozmatag—Nyirád area it turnéd out that the se-

quence at the base of the transgressive Senonian is an independent, lithostratigraphically
well-individualized unit. Varying in thickness, its known maximum is 42.4 m. This basal
sequence fills sags in the rough surface of the underlying Upper Triassic formation.
This surface is affected by karstification, weathering, fracturing, and the resulting
clastic matériái has accumulated in situ or in the major depressions under nonmarine
conditions. This member is followed by a marine conglomerate sequence the pebble
matériái of which is partly of fluviatile, partlv of abrasional origin. During accumulation
bauxite came to deposition several times within the sequence, deriving probably from
the Csabpuszta Bauxite: Formation. The sequence in question is overlain by the Jükó
Mari Formation, the Ajka Formation or the Ugod Limestone Formation. To distinguish
this characteristic sequence under the naine „Kozmatag Member” is proposed.
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I. Tábla—Plate I.
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fi. Tábla- Haté Ií.
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III. Tábla—riate 111



159Gellci i - L u cl ci 8 né: Adutok az uc/odi mészk és jakói márga formáció. . .

IV.Tábla—Plate IV.
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^ . Tábla — f’late V
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VT. Tábla—Plate VT.

5. Földtani Közlöny
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VII. Tábla -Plate VII.



RÖVID KÖZLEMÉNYEK
Földtani közlöny. Bull. of the Hungárián Geol. Soc. (1933) 113. 163—170.

Alsópannóniai bazaltvulkanizmus Balástya

és Üllés—Rúzsa—Zákányszék térségében

Pap Sándor

(2 ábrával, 2 táblázattal, 2 táblával)

Összefoglalás: A Balástya — Forráskút—Üllés—Rúzsa—Zákányszék térségében
folyó kolaj -földgázkutatások során 1974 1980. között négy fúrás 2219,0—3728,0 m
mélységben, 44— 173 m vastag bazaltagglomerátum és tufaösszletet harántolt. A man-
dulaköves alsópannóniai bazalt valószínleg két kitörési centrumból származik.

Szegedtl ÉNy-ra Balástya— Forráskút— Üllés— Rúzsa — Zákányszék tér-

ségében az els kolaj-, földgázkutató fúrást a Sándorfalva (S)-l-et 1942-ben
mélyítették. Üllésen 1962— 1966 között intenzív kutatás folyt, amelyet azóta
többször felújítottak, illetve napjainkban is folytatnak a különböz szerkezeti

indikációkon.

A fúrások közül 1981. szeptember 1-ig 78 érte el a pannóniai fekvt. Közülük
|
a S-I., a Ruzsa-4., az Üllés (Ü)-28. és a Bordánv-2. a pannóniai képzdmények
alján, közvetlenül a miocén rétegek fölött olyan bazaltagglomerátumból,
tufából és alsópannóniai márgából, mészmárgából álló összletet tárt fel,

amelyben a vulkáni kzetek vannak túlsúlyban.

A fúrások földrajzi helyzetét az 1. ábra, az általuk feltárt képzdmények
földtani korbeosztását az I. táblázat, a bazaltagglomerátumos összlet el-
fordulási mélységét, vastagságát és a bellük fúrt magokat a II. táblázat

tartalmazza.

A négy fúrásban 44 — 173 m vastagságban harántolt összlet bázikus vulkáni

kzetének nagyobb része zöldesszürke szín, néhol barnás árnyalatú, kemény,
l rétegzetlen, egyenetlen, darabos, helyenként szilánkos, kagylós törés, ersen
zúzott, töredezett bazaltagglomerátum, kisebb része szürke, sötétszürke,

rétegzetlen, egyenetlen földes törés, viszonylag laza bazalttufa. Az összletbl
mindegyik fúrásban egv-egv, 2,20—11 m közötti hosszúságú magmintát vet-

tek (II. táblázat).

A bazalt lapillik világos zöldesszürke szín, repedezett, változó mértékben
bontott, sötétzöld és fehér mandulaköveket, kitöltetlen, vagy részben kitöltött

apró üregeket tartalmaznak.
Y7ékonycsiszolatbán vizsgálva a sándorfalvai bazalt az épebb. Porfiros,

folvásos szövet alapanyaga ftömegében apró plagioklász lécekbl áll, az

üveges rész alárendelt (I. tábla, 1 .). Gyakori benne az idiomorf augit és az apró,

zárványos apatit. Az Üllés Ruzsa-bordányi bazalt bontott, interszertális,

pilotaxitos vagy mikroholokristályos szövet. Alapanyaga apró, ts, iker-

lemezes plagioklászokból, augitból, ezek finomszemcsés, nagyrészt szub-
mikroszkópikus átalakulási termékeibl: szeriedbl, agyagásványból, kloritból,

szerpentines anyagból és kriptokristályos üvegbl áll. A fenokristálvos elegy-



164 Földtant Közlöny 113. kötet, 2. füzet

1. ábra. Alsópannóniai bazaltagglomerátumot és tufát feltárt fúrások földrajzi helye. Jelmagyarázat;
1. Település (város, község). 2. Bazaltagglomerátumot és tufát feltárt fúrás

Fig. 1. Geographic locations of boreholes that uncovered Lower Pannonian hasalt agglomerates and tuffs.
L e g e n d: 1. Settlement (town, viliágé). 2. Borehole with hasalt agglomerate and tuffs

A bazaltagglomerátumot és tufát feltárt fúrások képzdményeinek földtani korbeosztása

Geologiea age classification of the boreholes that have intersected hasalt agglomerate and tuff

I. táblázat — Table 1.

Fúrás jele, száma S-I. Ruzsa-4. Ü-28. Bordány-2.

Mélyítés ideje 1974. IV. 12— 1978. XII. 24— 1979. Vn. 6—XI. 4. 1980. XI. 13—
1975. 1. 14. 1979. in. 17. 1981. 1. 16.

Eleváció 95,5— 103,0 m 107,0— 107,5 m 108,5 m 105,5— 106,5 m
Holocén-Pleisztocén 0.0— 524,0 m 0,0— 420,0 m 0,0—kb. 340 m 0,0— 358,0 m
Felspliocén 524,0—1190,0 m 420,0— 764,0 m kb. 340,0— 782,0 m 358,0— 855,0 m
Felspannóniai 1190,0—2235,0 ni 764,0—1415,0 m 782,0—1416,0 m 855,0—1503,0 m
Alsópannóniai 2235,0—3728,0 m 1415,0—2831,0 m 1416,0—2341,0 m 1503,0—2658,0 m
Miocén (bádeni) 3728,0—3812,0 m 2831,0—2914,0 m 2341,0—3034,0 m 2658,0—3148,0 m
Középstriász — — 3034,0—3323,0 m 3148,0—3161,0 m
Alsótriász 3812,0—3852,0 m — 3323,0—3340,0 m 3161,0—3185,0 m
Paleozóikum-prekamb-
rium 3852,0— m 2914.0— m 3340,0— m 3185,0— m

Talp 4015,0 m 3000,0 m 3400,0 m 3280,0 m

A bazaltagglomerátumok és tufák helye, vastagsága és a bellük fúrt magok száma, hossza az egyes fúrásokban

Location of the hasalt agglomerates and tuffs. their thickness and numbers of the recovered cores and their length
per borehole

II. táblázat — Table II.

Fúrás jele,

száma

Bazalt agglomerátum tufa Magfúrás
sorszáma Magnyereség

helye vastagsága

S-I. 36S4.0—3728,0 m 44,0 m 16. 11,0 m
Ruzsa-4. 2658,0—2831,0 m 173,0 m 2. 8,35 m
Ü-28. 2219,0—2341,0 m 122,0 m 1. 2,20 m
Bordány-2. 2503,0—2658.0 m 155,0 m i. 6,0 m
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részek max. 1— 2 mm nagyságú, idiomorf lécek, pálcika alakú, általában iker-

lemezes, korrodált, karbonátosodott, agyagásványosodott, helyenként zeoli-

tosodott, labradoritos plagioklászok (I. tábla, 2.). Az alapanyagban néhány
apró augit és apatit kristály is elfordul. Mindegyik magminta bazaltjában
gyakoriak az apró gömb, vagy ovális alakú mandulakövek, üregek. A mandula-
kövek anyaga általában kristályos kalcit (I. tábla, 3.), sugaras, rostos, kalcedon
és kova (I. tábla, 4.), valamint kristályos kalcit és kalcedon keveréke (II.

tábla, 1.). Ezeken a helyeken jól megfigyelhet a kovásodást követ és a kovát
kiszorító karbonátosodási folyamat (II. tábla, 1.). Általános, hogy kalcit

kitöltés mandulakövek falát is kova, illetve kalcedon borítja (I. tábla, 3.).

Alárendelten kis mennyiségben sziderit, klorit, zeolit és szerpentin is el-
fordul. Az apró üregek falát különböz elrendezdésben szintén a mandula-
kövekben lev ásványok borítják.

A tufából vékonycsiszolatot nem lehetett készíteni, ezért részletesebb is-

mereteink nincsenek róla. A bazaltagglomerátum és tufa is repedésekkel át-

járt, sokszor breccsásodott . A repedéseket az üregekhez hasonlóan általában

kalcit és kalcedon tölti ki. Az üregekben, repedésekben egy-egy pirit és mag-
netit szemcse is elfordul. A bazaltagglomerátum rétegtanilag a pannóniai és

a miocén üledékek határán helyezkedik el (I. II. táblázat, 2. ábra). Fekvje
bádeni emeletbe tartozó homokk-aleurolit , amelynek fels részében már néhány
10 cm vastagságú agglomerátumos telér is van. Az agglomerátum középs és

fels részén a magfúrások és a lyukgeofizikai szelvények alapján barnásszürke
mészmárga (tótkomlósi mészmárga formáció) beágyazásokat tartalmaz. Ezek
lehetnek kis töredékek, vagy vastagabb rétegek. A Bordánv-2. fúrásban egy
kb. 15 m vastag réteg is van. Igen érdekes a Ruzsa-4. fúrás magmintájából
készült csiszolat, ahol a bazalt kis lekerekített gömbök formájában tartalmazza
a mészmárgát (II. tábla, 2.). A mészmárga-betelepülések is tartalmazzák
a bazalt és bazalttufa vékonvabb-vastagabb csíkjait, kisebb-nagvobb tör-

melékeit (II. tábla, 3.). A mészmárgában gyakoriak az Ostracoda héjmetszetek.
Az agglomerátum fedje minden esetben a marosi fformáció csoportba tartozó

mészmárga, márga, kavicsos márga, agvagmárga (2. ábra).

A bazaltagglomerátum-tufa rétegtani helyzete és a mészmárgában lev
Ostracoda héjmetszetek alapján alsópannóniai kori, vagyis azonos a Kecelen
és Kiskunhalas-Nv-3. fúrásban (Cs. Meszéna Bernadetté 1978) megismerttel.

A láva és a vulkáni törmelékanyag két kitörési centrumából származik. Az
egyik Balástva térségében az Üllés-forráskúti 2000— 3400 m mélységben lev
tagolt, prekambriumi-paleozóos-mezozóos kzetekbl álló, bonyolult töréses,

pikkelyes szerkezet gerincsor EK-i részénél lev neogén diszlokációs térben
tételezhet fel. Innen származhat a S-I. fúrásban feltárt bazaltagglomerátum.
A másik a tet részén 2000 — 2400 m mélységben lev üllési és az 1800 -2400 m
mélységben lev Rúzsa Kiskunmajsa-déli, szintén prekambriumi-paleozóos-
mezozóos kzetekbl álló pikkely-sor közötti, 3500 m-nél mélyebb, ENv DK-i
csapásirányú neogén süllvedék DNy-i részén lehet a Bordány- 2 —Ruzsa-4.
fúrások térségében. Az említetteken kívül innen származhat még az Ü-28.

fúrás vulkáni anyaga is. A vulkáni tevékenység a pannóniai emelet elején,

a pannóniai fekv tektonikus feldarabolódásával és egyenltlen lesüllyedésé-

vel egy idben kezddött és a mészmárga keletkezésének idszakában fejez-
dött be. A vulkáni mködés zömében lávát, kisebb mértékben törmeléket
szolgáltatott, amely kezdetben a szárazföldre, késbb a vízbe, a pannóniai
beltó üledékei közé ömlött, illetve hullt. A kzet a felszálló gzök, gázok és
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2. ábra. A bazaltagglomerútumok és tufák sztratigráfiai helyzete és azonosítási szelvény a Ruzsa-4— Bordány-2—
-28— S-I. fúrások között. Jelmagyarázat: 1. Prekambriumi-paleozóos metamorfitok, metamorf breccsa.

agyagpala, 2. Alsótriász vöröshomokköves rétegek, 8. Középstriász breccsásodott dolomit, 4— 11. Miocén
képzdmények: 4. Dolomit breccsakonglomerátum. 5. Tarka polimikt breccsa-konglomerátum, C. Polimikt konglo-
merátum és kavicsos homokk aleurolit rétegekkel, 7. Riolittufa, 8. Konglomerátum és homokklencsés aleurolit,

9. Homokkcsíkos aleurolit, 10. Aleurolit, kavicsos homokk, konglomerátum váltakozása, 11. Kavicsos-homokk' -

csíkos aleurolit, agyagmárga, márga, 12—16. Alsópannóniai képzdmények 12. Bazaltagglomerátum és tufa, 13
Mészmárga, 14. Márga, kavicsos márga, 15. Homokkcsikos márga, agyagmárga, 16. Agyagmárga, 17. Diszkordan-
eia felszín, 18. Lyukgeofizikai szelvények, a) Természetes potenciál, b) Természetes gamma, c) Ellenállás, d) Neut-

ron gamma
Fia. 2. Stratigraphic position of the hasalt agglomerates and tuffs and correlation profilé between the boreholes
Ruzsa-4, Bordány 2 Ü-28 and S-I. L e g e n d: 1. Precambrian to Paleozoie metamorphites, tnetamorphic breecia,

shale, 2. Lower Triassic red sandstone layers, 3. Middle Triassic brecciated dolomité, 4— 11. Miocéné formations: 4
Dolomité breccia-conglomerate, 5. Variegated polymictic breccia-conglomerate, 6. Polymictic conglomerate and
gravelly sandstone with siltstone layers, 7. Rhyolite tuff, 8. Conglomerate and siltstone with sand lenses, 9. Sand-
stone-streaked siltstone, 10. Siltstone, gravelly sandstone and conglomerate, in alternation, 11. Gravelly, sandstone-
streaked siltstone, clay-marl and mari, 12—16. Lower Pannonian formations: 12. Basalt agglomerate and tuff, 13.

Calcareous mari, 14. Mari, gravelly mari, 15. Sandstone-streaked mari and clay-marl, 16. Clay-marl, 17. üneon-
formity. 18. Well-íogs: a) Spontaneous potential, b) Gamma ray, c) Resistivity, d) Neutron gamma

tektonikus erk hatására feldarabolódott, pszeudoagglomerátuinosodott és

ersen bontottá vált. Késbb kovásodott, majd karbonát osodott.
A kzet vegyi és ásványos összetételét, abszolút korát, eredetét és a terület

tektonikájával való kapcsolatát további részletes vizsgálatok tisztázhatják,

illetve pontsithatják.

Táblamagyarázat — Explanations of Plates

I. tábla — Plate I.

1. Porfiros, folyásos szövet bazalt. XN, N=100. S-I. fúrás 16 mf.: 3688,0—3699,0 m
Porphyric basalt of fluidal textnre. XX,X=100. Borehole S-I. 16. mf.: 3688.0—3699.0 m

2. Interszertális, pilotoxitos szövet bazalt, kriptokristálvos üveges és porfiros plagio-
klász részekkel. XX, N=100. Ü-28. fúrás 1. mf.: 2218,0—2221,5 m
Intersertal, pilotaxitic basalt with eryptocrystalline, glassy and porphyric plagioclase
parts. XX, X=100. Borehole Ü-28. 1. mf.: 2218.0—2221.5 m

3. Kalcit anyagú mandulak, a falán kovával. XX, X=100. S-I. fúrás 16. mf.: 3688,0

—

3699,0

m
Calcite-filled amygdale with siliea on its wall. XX, X=100. Borehole S-I. 16. mf.

:

3688.0—

3699.0 m
4. Kalcedon és kova anyagú mandulak. XX, X= 100. S-I. fúrás 16. mf. : 3688,0—3699,0 m
Amygdale fiiled with chalcedonv and siliea. XX, X=100. Borehole S-I. 16. mf.:

3688.0—

36.990 m

II. tábla — Plate II.

1. Kova és karbonát keverékbl álló mandulak. XX, X= 100. S-I. fúrás 16. mf.: 3688,0

—

3699.0 m
Amygdale consisting of a mixture of siliea and carbonate. XX, X=100. Borehole
Ruzsa-4. 16. mf.: 3588.0—3699.0 m

2. Mészmárga „gömböket” tartalmazó bazalt. XX, X=100. Ruzsa-4. fúrás 2. mf.:
2657,0—2666,0 m
Basalt with calcareous mari „globules”. X, X=100. Borehole Ruzsa-4. 2. mf.: 2567.0—
2666.0 m

3. Bazalt-törmelékes mészmárga. XX, N=100. Ruzsa-4. fúrás 2. mf.: 2657,0—2666,0 m
Calcareous mari with basalt detritus. XX, X=100. Borehole Ruzsa-4. 2. mf.: 2567.0

—

2666.0

m
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Lower Pannonian hasalt volcanism in the Balástya and Üllés —

Rúzsa Zákányszék areas

5. Pap

During oil- and gas prospecting in the neighbourhood of Balástya, Forráskút, Üllés,

Rúzsa and Zákányszék, between 1974 and 1980 four boreholes intersected, in the interval

of 2219.0—3728.0 m, a 44- to 173 m-thick hasalt conglomerate and tuff complex. The
amygdaloidal Lower Pannonian basalts seem to dérivé from two eruption centres.
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Alsóbadenien Crinoklea-lelet

a Börzsöny hegységbl

Dr. Mihály Sándor

(4 ábrával)

A magyarországi miocén rétegekbl eddig Vadász E. (1914) és Szalai T.

(1925) írtak le Crinoideákat, ezek mind kehelytöredékek. A fajok — melyek
között több új faj is szerepelt — az Antedon, Actinometra és Isocrinus genusokba
tartoznak és mind a mátraverebélvi (Cserhát hegység) Meszestet bádeni
rétegeibl valók.

Az új leleteket Don György geológus 1978-ban gyjtötte, akinek ezúton
tartozom köszönettel a maradványok feldolgozásának átengedéséért. Jelent-
ségük abban áll, hogy hazai viszonylatban elször kerülnek miocén Crinoidea-

nyéltagízek leírásra. Lelhelyük Kemence, Gombhegvi-árok fels része, a köz-

ségtl DK-re 1 km-re a Tótok-útja mentén. Itt az andezitkonglomerátumra
települt kb. 20 m vastag lajtamészkösszlet fels részében lev tufitos lajta-

mészkpadból (1,5 — 2 m) valók a Crinoideák. A rétegsor Don Gv. (1980)

szerint a zátony lagunafáciesét képviseli, melyet alátámaszt a Lithothamniu-
mok tömeges jelenléte, továbbá a Bryozoák, Chlamysok és Clypeasterek gya-

korisága, A rétegek kora miocén, alsóbadenien.

A tufitos lajtamészkbe ágyazódott 3 legjobb megtartású, ötszög alakú
nyéltagot Solt P. preparálta ki. Elzetes meghatározásként az Isocrinus

genus jellemz bélyegeit mutatták. Késbbi meghatározásuk alapján a nvéltag-

maradvánvok az Isocrinus gastaldii (Michelotti) fajhoz tartoznak. E faj

elfordulása Magyarországon új.

Subclassis: Dicyclica Bather, 1898.

Ordo: Dicyclica Inadunata Bather, 1898.

Subordo: Dendrocrinoiclea Bather, 1900.

Família: Pentacrinidae d'Orbigny, 1779.

Subfamilia: Pentacrininae Bather, 1900.

Genus: Isocrinus Meyer, 1837. emend. Bather, 1898.

Isocrinus gastaldii (Michelotti), 1847. (Textfig. 1., 2., 3.)

1847. Pentacrinus gastaldii Michelotti — p. 59. Táv. 16. Fig. 2.

1898. Isocrinus gastaldii (Michelotti)— Bather, p. 254.
1900. Pentacrinns gastaldii MICHELOTTI— Noelli, p. 23. Táv. I. Fig. 1—32 (teljes szinonimlistával)
1939. Isocrinus gastaldii (Michelotti;— Biese— Sieverts, p. 37. (teljes szinonímlistával)

I

A nvéltag-ízek (columnalia) szabályos ötszöglet formát mutatnak, az öt-

szögek sarkai nem élesek, lekerekítettek. Valószínleg egymás mellett lev
nvéltag-ízek, melyeknél az állat elpusztulása után a nyél szétesése következ-

tében egvmás közelében ágvazódtak be az üledékbe. Igv egymáshoz való
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1. ábra. Isocrinus gastaldii (Michelotti) nyéltug-ízek (2X)

2—3. ábra. Isocrinus gastaldii (MICHELOTTI) nyéltag-íz (5X)
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I. ábra. Kemence, Gombhegyi-árok az isocrinusos lajtamészkréteg

kapcsolódásuk (a varratok lefutása és alakja) nem figyelhet meg. A nyéltagok
oldala sima. Nyéltag-átmér 6 mm, nyéltag-magasság 1,0 1,2 mm. A köz-

pontban egy 0,05 mm átmérj, kerek nyélesatornanvílás figyelhet meg. Az
ízek felszíne díszített. Az ötsugaras szimmetriának megfelelen a központból
kiindulva 5 levélformájú szirom ágazik ki. A szirmok hossza 3 mm, legnagyobb
szélességük is 3 mm. A szirmok középvonala egy bemélved árok, melybl
levélerezet-szeren görbült lándzsaalakú, kiemelked bordák ágaznak ki.

A bordák száma kétoldalt 8 — 8, a legkisebbek a központhoz közeliek (0,4 mm
hosszúak), 3— 4 borda fokozatosan nagyobbodik (1,2 mm), majd a sziromcsúcs

felé ismét kisebbednek.
Kor és elterjedés: már Vadász E. (1914) is említi, hogy a faj az irodalmi

adatok alapján igen elterjedt a miocénben. Elkerült Franciaországból (Gi-

ronde, Avignon, Korzika), Olaszországból (Torino, Modena, Piemont, Serra-

valle Scivia, Liguria, Venezia, Umbria, Kalábria), Máltáról, Cseh-Morva-
országból (Boskovice) és Ausztriából (Burgenlandi Kismarton — lajtamészk-
bl).
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Lower Badenian Crinoidea-find from the Börzsöny
Moimtains, Northern Hungary

S. Mihály

The Isocrinus gastaldii (Michelotti) is the first find of a Crinoidean columnaha whieh
ean detennine the age of the ,.Lajta-limestone” covering the andesite assemblage at

Kemence (Börzsöny Mountains). This age is the Lower Badenian stage of the Miocéné.



HÍREK. ISMERTETÉSEK

Az Olasz Geológiai Társulat 71. Kongresszusa

Hely, idpont: Bologna, 1982. IX. 23—25.

Kiküldött: Dr. Dasx Viktor a Magyarhoni
Földtani Társulat elnöke.

Kiküld szerve : MTESZ
Az Olasz Geológiai Társulatot Bologná-

ban 1882-ben a II. Geológiai Világkongresz-
szus idején alapították, így a Kongresszus
egybeesett a 100. évforduló ünnepségeivel.
Az ülésszak Bolognában egy ünnepi és

egy tudományos részre oszlott. 1982. IX.
23—25 idtartammal.
Az ülésszakot megelzte egy szakmai
területi bejárás, a Déli-, Közép- és Keleti

Alpokban 1982. IX. 16—22 között.
Az ülésszakot követen a szakmai terü-

leti bejárás a neogén és negyedkor képzd-
ményeivel foglalkozott az emiliai Appen-
ninek hegység lábazatánál.
A MTESZ küldetésében, a Magyarhoni

Földtani Társulat képviseletében a Bolo-
gnában tartott ülésszakon Dr. Dank Viktor
a MFT elnöke vett részt, aki üdvözölte
a 100 éves Geológiai Társulatot és átadta
a MFT jubileumi emlékérmét, valamint
az errl szóló oklevelet Dr. Alberto Cas-
TELLARENt professzornak, az olasz társulat

jelenlegi elnökének. Meghívta a résztvev-
ket az 1985-ben Magyarországon rende-
zésre kerül Neogén Világkongresszusra és

az errl szóló mintegy 200 meghívót a
kongresszus résztvevinek rendelkezésére
bocsátotta.
Az ünnepi ülésszak tiszteletbeli elnök-

ségében Giovanni Spadoleni a tárgyid-
szaki olasz miniszterelnök, számos olasz

tárca vezetje, valamint a meghívott
külföldi földtani társulatok képviseli sze-

repeltek, így a Magyarhoni Földtani Társu-
lat képviselje is.

Alberto Castellaren' professzor az olasz
társulat elnöke bevezetje után a bolognai
egyetem Geológiai-Paleontológiai Tanszé-
kének aulájában prof. Carlo Rizzoli az
egyetem rektora leplezte le a centenáriumi
márvány emléktáblát. Mellette látható
volt az alapítási emléktábla, melyen 1882-
ben az alapító bizottság elnökének Gio-

vanni CARELLENENek vezetése alatt álló

nemzetközi résztvevinek sorában Szabó
József professzor neve is olvasható már-
ványba vésve.

Ezt követen a nagy eladóban folyta-

tódott az emlékünnepség. Castellaren
professzor bemutatta vetített képes el-
adásában az alapítókat, az alapítási ok-
iratot és a történelmi körülményeket.
A tudományos ülésszak az Alpokkal és

Déli-Alpokkal folytatódott.
Desio A. áttekintette az olasz geológia

külföldi tevékenységét.
Accordi B. az olasz geológiai-paleonto-

lógiai tudomány fejldésérl adott számot.
Dal Piaz G. V. az Alpok kifejldésének

koncepcionális modelljeit ismertette 1850—

-

1930 között.
Ugyan az Alpok kialakulásának kor-

szer modelljét is felvázolta.

Malaroda R. A', alpi sztratigráfia fejl-
désével foglalkozott 1930-tól napjainkig.

Boriane A.—Rivalenti G., eladásuk-
ban a kéreg bázisos és ultrabázisos kze-
teirl szóló vizsgálataikat ismertették.
Boselleni A. Az Alpok szerkezeti és

rétegtani megismerését vázolta.
Pieri M. A medencék mélyföldtani meg-

ismerésének fejldésérl adott számot.
A történeti visszatekintéseket követen

aktuális geológiai-geofizikai vizsgálataik

eredményeirl adtak számot az eladók.
Bemutatták a Déli-Alpok geológiai vi-

szonyait összefoglaló munkákat, térképek-
kel, szelvényekkel. Jól szemlélhet módon
panelleken történ kiállítással is kiegészí-

tették a mondottakat.
Külön tárgykört képviseltek „a geoló-

gusi hivatás ma” címszó alatti eladások,
melyek légi-foto geológiától a mérnök-
geológiáig terjeden foglalkoztak a szakmát
érint kérdésekkel, bemutatókkal egybe-
kötve. Szó volt itt kiértékelési, adattárolási

és visszakeresési metodikákról is.

Egy másik szekció az Appenninekkel
foglalkozott, annak képzdési, sztratigrá-

fiai, tektonikai viszonyaival.
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Érdekesek voltak a „geológia és ener-
gia”, a „geotermikával” és „geokémiával”
kapcsolatos eladások és viták.

Jelents témakört képviseltek a medi-
terrán térség geodinamikájával foglalkozó
eladások, különös tekintettel az Alpok
Appenninek rétegtanára és szerkezetére,

valamint kialakulására. Xagy poster be-
mutatóval egybekötött eladás sorozat
volt ez.

Áttekintést kaphattak a résztvevk az
olasz tengeri geológia fejlettségérl, mód-
szereirl, eredményeirl.
Külön témacsoport eladásai foglalkoz-

tak a különféle geofizikai mérés-módszerek
(gravitációs, mágneses, szeizmikus) által

kapott mérési eredmények korszer föld-

tani interpretációjával. Ezek különösen
a mélyföldtani viszonyok kutatásával fog-

lalkozók és a kolaj, valamint hidrogeoló-
gusok számára nyújtottak sok értékes
információt és fleg ötletet.

A kongresszus résztvevi értékes kiad-
ványok gyjteményét kapták meg ingyen
és a helyszínen rendezett kiállításokon

mód volt nemcsak olasz, de egyéb nemzet-
közi kiadványok (amerikai, angol, francia,
német) vásárlására is.

Örömmel lehetett ezek között felfedezni
az 1980-as párizsi geológiai világkongresz-
szuson elhangzott magyar eladások nyom-
tatásban megjelent anyagait.
A kongresszuson Castellarest profesz-

szor közlése szerint kereken 800 f vett
részt és 80 eladás hangzott el a három
nap alatt.

A résztvevk áttekintést kaphattak
nemcsak az olasz, hanem a nemzetközi
geológia egyes ágazatának helyzetképérl.
Ezért igen hasznos és tanulságos volt a
társulat részvétele.

Hasznos volt számunkra azért is, mert
jelents nemzetközi fórum eltt tudtuk
propagálni az I98ö-ben Budapesten meg-
rendezésre kerül Xeogén Világkongresz-
szust.

Dr. Dank Viktor
a Magyarhoni Földtani Társulat

elnöke

Beszámoló
az IAS (International Association of Sedimentologits) 11. kongresszusáról

(1982. aug. 21 — 31. Hamilton, Kanada)

A kongresszusnak a neves Mc MASTER
egyetem adott otthont. A 4 évenként ese-

dékes szedimentológiai eseményre ezúttal
közel 50 ország 1500 résztvevje regisztrál-

tatta magát és tartott közel 700 eladást.
A benyújtott és elfogadott anyagokat 47

témacsoportban foglalták össze.

1. Az arehaikum szedimentológiája
2. Aleurolitok és agyagkövek szedimentológiája

2/A. A finomszemcsés flledékszállítás és lerakódás
fizikai folyamatai

2/B. Jelenkori finomszemcsés törmelékes kzetek
leülepedés! és fácies modelljei

2/C. A földtörténeti múlt finomtörmelékes kzetei-
nek leüiepedési és fácies modelljei

2/D. Az agyagpalák (shale) petrológiája és annak
jelentsége a medencék tektonikai és anyag
mérleg szempontjából

3. Az evaporitok lerakódása és diagenezise
4. Mállás, talajok és az üledékes ciklu-

5. Az alacsony hmérsékletek geokémiája
6. Üledékes eredet érctelepek
7. Üledékek geomorfológiája
8. Az éló szervezetek hatása az üledékes modellre

8/A. Tengeri üledékek
8/B. Csökkentsósvízi és nem-tengeri üledékek

8/C A földtörténeti múlt életnyomainak értelmezése

9. Környezetvédelem és szedimentológia
9/A. Kapcsolat az emberi tevékenység és az üledék-

képzdési folyamatok között
9/B. A vizek olajszennyezdése és hatása az üledé-

kekre
9/C A környezet minsége és az üledékes folyamatok
9/D. A környezetvédelmi szedimentológia módszerei

10.

Az üledékföldtan és a lemeztektonika

11. Medence elemzések, elvek és alkalmazásuk
12. Mélytengeri üledékek
13. Egyirányú áramlásokkal létrehozott durva törmelé

kék
14. Kszén és köszenes rétegsorok
15. Eolikus üledékek és folyamatok
16. Xagy homok rétegformák és zátonyok dinamikája
17. Glaciális tengeri üledékképzdés
18. A gleccserek jellegzetességei, a till fáciesek alapján

19. Szemcseeloszlások értelmezése

20. Homokk petrológia mint a paleoklíma, a lehordási

terület és a szétszóródás jellemzje
21. A bitumenes homokkövek és olajpalák üledékföld-

tana és geokémiája
22. A partközeli, a self és parti lejt régiók (hidro) dina-

mikája és üledékképzdése
22/A. A kontinentális peremek hidrodinamikája
22/B. Magas szélességi fokú területek kontinentális

peremei
22/C Spanyolország Földközi-tengeri partjának kon-

tinentális pereme
22/D. Esztuarium és partközeli üledékképzdés
22/E. Kontinentális lejtk
22/F. Üledékképzdés a földtörténeti múlt kontinen-

tális selfjein

23. Parti hullámverés övezetei

24. A fjordok szedimentológiája
25. Karbonát + kova törmelék vegyes lerakódása

26. A karbonát lerakódás és diagenezis változásai a geoló-

giai idk során
27. A prekambrium és a triász közti idszakok zátonyai

28. A diagenezis hatása a tárolókzet tulajdonságokra

29. Dolomitosodás és dedolomitosodás
30. Xagy tavak szedimentológiája
31. Üledékes medencék geofizikai modellezése

32. Recens üledékek geokronológiája

33. Vulkanoklasztikok
34. Statisztikus fácies analízis

35. Régészeti szedimentológia
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36. Szeizmikus fiíoies modellek
37. Jelenkori folyóvízi üledékképzdés
38. A földtörténeti múlt folyóvízi üledékei

39. Geokémia
40. Fillitek, turbiditek és rokon kzetek
41. A földtörténeti múlt karbonátjai
42. A karbonátok geokémiája és diagenezise

43. Törmelékes kzetek
44. A földtörténeti múlt sekély tengeri törmelékes kze-

tei

45. Mélytengeri üledékek
46. Sztromatolitok és evaporitok
47. Árapály üledékek

A rengeteg eladásból, a vitákból az

! érdekldés megoszlásából és az egyes

|

szekciók aktivitásából a szedimentológia
tudományának alábbi fbb továbbfejldési
irányai jelölhetk ki.

1 . A törmelékes szedimentológia terüle-

I
tén a klasszikus, a rétegzettségi jegyek
elemzésén, a szabadszemmel rögzíthet
sajátosságok értelmezésén alapuló mód-
szerek újraéledése figyelhet meg. Mindez

í
az aprólékos — drága — és nehezen extra-

I
polálható, finom részletvizsgálatok rová-

í sára.

2. Xagy az érdekldés a peliteket illeten:

a hagyományos szöveti és mineralógiai
(röntgen) elemzések mellett a transzport
és lerakodási folyamatok és azok tektoni-
kai kontrollja is vizsgálat tárgyát képezi.
Érdekes módon egy eladás újra divatba
hozta a pelitek nyomelemtartalma és a le-

I hordási terület rekonstruálhatósága közti

|

összefüggést.

(M. R. Bhatia—K. A. W. Ckook: Sig-

natures of Source and Tectonic Setting
in the Composition of Clastic Md Rocks.)

3. Magas színvonalú eladások foglalkoz-

j!
tak a hullámveréses zónák üledékképz-

; désével, korszer hullámelméleti alapon
i levezetve a rétegzettségi jegyek keletke-
zésének fizikáját.

(Ed. H. Clifton: Wave-formed Struct-
ures ad Interpretive Tools.)

4. Változatlanul nagy tömegeket vonz
és igen élénk vitaszellem jellemzi a karbo-

I nátos kzetekkel foglalkozó szekciók mun-
I káját. Kétségtelen azonban, hogy a heves
i viták középpontjában még mindig bizo-

nyos alapfogalmak, nevezéktani kérdések
tisztázása áll.

5. Széleskör témafelvetéssel jelentke-

;
zett „A környezetvédelem szedimentoló-

!

giája” szekció, amely a tengeri olaj-

szennyezdések hatásával, a nehézfém
szennyezések felhalmozódásával és szét-

szóródásával, az entrofizáció problémájá-
' val, bányameddk diagenetikus jelenségei-

vel foglalkoztak.
G. A kolaj és földgázkutatással kapcso-

latos szedimentológiai kérdések változat-
lanul több szekciót öleltek fel: külön fog-

lalkoztak a diagenezisnek a tárolókzetekre
kifejtett hatásával (különösen a mélyre-

temetett karbonátos kzetek sajátosságai-
val); a szeizmikus sztratigráfia újabb ered-
ményeivel, a világ különböz részeiben
lev medencék átfogó elemzésének ered-
ményeivel. Ez utóbbi szekcióban hangzott
el a két magyar eladás:

Bérczi, I.—Dank, V.

—

Kókai, J.

—

Somfai, A.: Somé sedimentological results
and their petróleum geological implica-
tions in the Hungárián Part of the Pan-
nonian Basin. — Bérczi, I.—Phillips,
L. R.: Preliminary sedimentological in-

vestigation of a characteristic Neogene
depression area in the Great Hungárián
Piain (SE-Hungary). —

(Az eladások kivonat kötete megte-
kinthet az SZKFI Geológiai Fosztályán.)
A kongresszus megválasztotta az Asszo-

ciáció új elnökét H. G. Reading profesz-
szor (Oxford) személyében, aki K. Hsü-t
(Zürich) váltja fel. A ftitkár (C. I. Monty,
Belgium), és a pénzügyekért felels titkár
(S-D. Xio, Hollandia) személye változat-
lan. Döntött a 12. kongresszus helyérl is:

1986., Ausztrália.
A kongresszus eltt és után 15 útvonalon

mutatták be a rendezk az észak-amerikai
kontinens szedimentológiai szempontból
legérdekesebb területeit, amelyek a kon-
tinens északi részének jellegébl fakadóan
archai, paleozóos és — legfeljebb — mezo-
zóos képzdményeket öleltek fel. Olajipari
vonatkozású ezek közül a 22B jel, amely
a közép-nyugat kanadai Athabasca bitu-

menes homokk területre vezetett, be-
mutatva az óriási kiterjedés McMurray
formáció (felskréta) legjobb feltárásait,

valamint a közel 15 éve folyó ipari haszno-
sítás legismertebb létesítményét a Syncrude
Corp. óriási bitumenes homok külfejtését.

(A kirándulásvezet megtekinthet az
SZKFI Geológiai Fosztályán.)
A kongresszus során alkalom nyílt

megfelel módon — szórólapokkal és sze-

mélyes beszélgetések során — elzetes
információt adni az 1985-ös budapesti
Xeogén kongresszusról. Konkrét eredmé-
nyek:

1 . Reading professzor az IAS új elnöke
maga és az Asszociáció támogatásáról biz-

tosította azt a törekvésünket, hogy minél
több szedimentológus vegyen részt eladás-
sal a kongresszuson.

2. Hsu professzor elvállalja a nemzetközi
kirándulás svájci szakaszának összeállítá-

sát, kézbentartását.
3. P. Timofejev akadémikus (Moszkva)

és J. Obradovic (Belgrád) szintén meg-
ígérte segítségét a részvételre mozgósítás-
ban és kirándulás szervezésben.

4. Elzetes itthoni elképzeléseinknek
megfelelen a lelép és újonnan megválasz-
tott elnökkel közöltem, hogy Magyarország

6 Földtani Közlöny
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1985 utánra vállalná egy európai IAS
összejövetel megrendezését. Információik
szerint 1986-osat Lengyelország kérte, így
Magyarország legkorábban 1988-ban jöhet
számításba. A lengyel kollégákkal, S.

Porbeski. W. Nemec egyeztettük, hogy

szükség esetén, amennyiben számukra az
1986-os dátum mégsem lenne megfelel,
dátumot cserélünk. Ezt hivatalos igény-
bejelent levelünkben jelezzük majd.

Bérczi István

A X. nemzetközi INHIGEO Szimpózium
(„A földtani térképezés és térképszerkesztés története”)

A Földtani Tudományok Történetének
nemzetközi Bizottsága, amely az ITJGS
és az IUHPS ketts fennhatósága alatt

mködik, 1978 szeptemberében Münster-
ben tett felkérés alapján Budapesten ren-

dezte X., jubileumi szimpóziumát.
A szervezés a Magyar Tudományos Aka-

démia (X. oszt., GKL), a Magyarhoni
Földtani Társulat (Tudománytörténeti
Szakosztály, slénytani és Rétegtani Szak-
osztály), a Központi Földtani Hivatal és a
Magyar Állami Földtani Intézet, valamint
az ELTE slénytani Tanszéke összefogá-
sával történt.

A szimpózium eladóülései 1982. augusz-
tus 16—18-án (hétf-szerdal zajlottak

a Technika Házában (MTESZ Székház,
Kossuth L. tér 6—8).

13 ország kutatói részérl 46 eladás
hangzott el (Ausztria, Bulgária, Csehszlo-
vákia, Franciaország, Görögország, Hol-
landia, Izrael, Magyarország, Xagy- Britan-
nia, NDK. NSzK, SzU, és ami meglepetés
volt: Kínai Népköztársaság).
A szimpóziumnak 56 külföldi és 20 ma-

gyar résztvevje volt, kísérket nem szá-

mítva. (Magvar részrl 8 eladás hangzott
el.)

Az eladás-összefoglalások kötete 60
összefoglalást tartalmaz, ugyanis a szov-
jet eladások egy része nem került szóbeli
bemutatásra.
Az eladások négy témakörbe csoporto-

síthatók:

1.

A földtani térképezés fejldésének ál-

talános tendenciái

2. Egyes területek, vagy országok föld-
tani térképezésének történeti szakaszai

3. Különféle specializált, földtani tartal-

mú térképfajták kifejldése (tektonikai,
geofizikai, vízföldtani, mérnökgeológiai
stb.)

4. Egyes kiemelked tudósok szerepe
a földtani térképezés fejldéstörténetében.
Az eladásokkal egyidben, ugyancsak

a Technika Házában, térképkiállítást is

rendeztünk. Ezen elssorban a MÁFI
térképtárának anyagából válogatott régi

és új földtani térképeket és atlaszokat
mutattunk be, de kiállítottak szovjet,
NSzK, angol, skót térkép- és szelvény-
anyagot is.

Aug. 19-én, csütörtökön déleltt az
ülésszakhoz kapcsolódóan, számos külföldi
vendég részvételével ünnepeltük meg az
ELTE slénytani Tanszékének százéves
jubileumát.

Aug. 20-án a Dunakanyarba, 21—22-én
pedig a Dunántúli-középhegységbe vittük
autóbuszos kirándulásra a szimpózium
résztvevit; ezek során kiemelten mutat-
tuk be a földtani természetvédelmi és tudo-
mánytörténeti látnivalóinkat, és részletes

kultúrtörténeti ismertetést adtunk. A ki-

ránduláshoz a Társulat angol nyelv veze-
tt adott ki.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki

mindazoknak, akik bármilyen formában
segítségünkre voltak az elkészítés és a le-

bonyolítás során.

Dr. Dudich Endre

A Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége bizottságainak ülése

1982. szeptember 4—6. között a Hidro-
geológusok Nemzetközi Szövetsége (In-

ternational Association of Hydrogeologists)
bizottságai ülést tartottak Prágában, a 6-

án kezddött XVI. kongresszushoz és nem-
zetközi szimpóziumhoz csatlakozóan. Az
Ásvány- és Hévizek Bizottságának ülésén
1 0 tag vett részt, a többség tehát nem jelent

meg. Az európaszerte elharapózott nehéz-
ségek így mutatkoztak meg a többi bizott-

ság taglétszámában is. A bizottság ülésének
els napirendje az európai ásvány- és

termális vizekrl közös munkával készült

összefoglaló monográfia I. részének 1982.

végéig elkészül nyomdai munkáiról szóló

hír volt. A II. részt 1983-ban nyomtatják
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ki. A következkben megtárgyalták az

ásvány- és termálvizek terminológiai szó-

tárát. Ennek kiadását 1980-ra tervezték,

most mégis azt kellett rögzíteni, hogy a

nyomdakész kézirat elkészültére határidt
sem lehet szabni. Ismét megtárgyalta a bi-

zottság a tíz éve készül nagy munkát,
Európa ásvány- és termálvíz térképét is.

Több nagy része készen áll, de egyes tekin-

télyes nagyságú részek nincsenek még meg.
A Csehszlovákiáról készült térkép els
korrektúra példányát az ülésen bemutatta
a bizottság szlovák tagja. Az ülések f
témája az ásvány- és termálvizek hidro-

geológiai védterülete kijelölésének proble-

matikája volt. Hosszú vita során kiderült,

hogy az országonként eltér természeti

viszonyok és törvényes szabályozások,

A szabályos kevert réteg

Az AIPEA Nevezéktani Bizottsága fo-

lyamatosan jelenteti meg azokat az ajánlá-

sokat, amelyek az agyagásványok elneve-

zésére vonatkoznak. Az els összefoglaló

jelentést a Földtani Közlöny 1981. évi

111. kötetének 2. füzetében ismertettük.

A második ilyen jelentés a szabályos ke-

vert réteg agyagásványokra vonatkozik
(Bailey, S.W.: Clav Min. 1982. 17. 2.

243—248). Általános szabály, hogy csak
a szabályos kevert szerkezetek kaphatnak
önálló ásványnevet, ezért bevezetben
azokat a kritériumokat tárgyalja, amelyek
eldönthetik a rétegsorrend szabályosságát.
A jelentés a következ nevek elfogadá-

sát ajánlja, illetve a következ ásványo-
kat tárgyalja:

Rine art, John Sargext: Geysers and
Geothermal Energy. (A gejzírek és a geo-

termikus energia.) Springer-Verlag, New
York—Heidelberg— Berlin, 1980. 223 oldal,

97 ábra, köztük számos fénykép, 30 táblázat

A gejzír izlandi eredet szó. Magyar
jelentése az Idegen szavak szótára szerint

„idnként szökkút módjára feltör meleg
forrás”. A szerz azonban — az általános
használatnak megfelelen — kiterjeszti

a szó értelmét a hideg és meleg, természetes
és mesterséges (fúrt) szökforrásokra egy-
aránt. John Rinehart, a Coloradói Egye-
tem professzora, olyan rendszernek tekinti

a gejzírt, amely három f tényez — víz-

utánpótlódás, hforrás és tárolókzet —
kölcsönhatásaként jön létre. A rendszerre
matematikai, ill. fizikai modell állítható

fel, amely segítségével a Föld mintegy
400 — szeszélyes egyéniségként visel-

hatósági eljárások konkrét példái és napi
gyakorlata annyira befolyásolják a szak-
embereket, hogy ettl nagyon nehezen
tudnak elvonatkoztatni. Végül azt az ész-
szer javaslatot fogadták el, hogy védeni
bármely ma bevett célra használt, vagy
használható ásvány- és hévizet kell. A vé-
delem alatt hidrogeológiai szempontú le-

határolás értend. Végül az ásvány- és hé-
vizek szerkezeti-genetikai osztályozásának
néhány régóta vitatott vonatkozását tár-
gyalta meg a bizottság s úgy határozott,
hogy a kérdést a végleges döntésig a kö-
vetkez ülés viszi el. A legközelebbi ülés
tervezett helye Budapest. A prágai ülésen
tagtársunk, Dr. Kaszap András vett
részt.

agyagásványok nevezéktana

alietlit = talk — trioktaéderes szmektit
corrensit = trioktaéderes klorit -f- tri-

oktaéderes szmektit vágj' trioktaéderes
vermikulit,

kulkeit = talk + trioktaéderes klorit,

rectorit = dioktaéderes csillám -j-diokta-
éderes szmektit,

taraszovit (a nem kell mérték szabá-
lyosság miatt a név nem fogadható el), és

tosudit = klorit -j- (átlagosan) diokta-
éderes szmektit.
Minden elfogadott név a megadott kom-

ponens-rétegek 1:1 arányú keverékére vo-
natkozik.

Vicziáx István

ked — gejzírének mködése leírható
Ezek a gejzírek a Föld egymástól távoles
pontjain (elssorban az Egyesült Államok-
ban, Uj-Zélandon, Izlandon, Japánban és
Kamcsatkán) találhatók és Rixehart
els ízben foglalta össze a róluk az utóbbi
másfél évszázadban szerzett, általánosít-
ható ismereteket. Rövid földrajzi, földtani
és gejzír-etológiái bevezet után a szök-
források létrejöttének és mködésének
htani és mechanikai feltételeit tárgyalja.
Kitér a vízben oldott gázok és ásványi
anyagok szerepére, a csoportosan elfor-
duló gejzírek és a hozzájuk kapcsolódó más
hévforrások egymásra és az él környezetre
gyakorolt hatására, valamint mködésük
idbeli lefolyására és az azt befolyásoló
tényezkre. A könyv egyik legfontosabb
fejezete a gejzírek, ill. általában a magas
hmérséklet hévizek felhasználásáról szól.

A gejzírek közelében és más perspektivikus

6*
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területeken mélyített, túlhevített vizet

és/vagy gzt szolgáltató fúrások mez-
gazdasági, ipari, ftési célra és energia-

termelésre való felhasználását az egyes el-
fordulások részletes leírásával mutatja be.

Nem feledkezik meg a felhasználás kísér
jelenségeirl, többek között a természetes
vizek hszennyezésérl sem.
A hidegviz, ,,segédgázos” gejzírek is-

mertetésében Rinehart megemlíti azt
a fúrást is, amelyet Zsigmondy Vilmos
mélyített Ránkon (Herlány) és amely ké-
sbb széndioxid-meghajtású gejzírré vált.

A könyvet záró, 120 tételes bibliográfia— amerikai szerztl szokatlan módon —
6 szovjet cikk, ill. könyv címét is tartal-

mazza.
Kázmér Miklós



TÁRSULATI ÜGYEK

A Magyarhoni Földtani Társulat 1982. július—szeptember havi ülésszakán
elhangzott eladásai

Augusztus 10. X. INHIGEO Szimpózium
Szervez Bizottságának ülése

Elnök: Alföldi László
Napirend: A Szimpóziummal kapcsolatos

aktuális feladatok
Résztvevk száma: 10 f

Augusztus 16. Elnökségi ülés

Elnök: Bérczi István
Napirend: Monos János, az MFT Észak-

magvarországi Területi Szervezetének el-

nöke részére a KFH Kiváló Munkáért ki-

tüntetés átadása
Résztvevk száma: 7 f

X. 1XHIGEO Szimpózium ,,A földtani tér-

képezés és térképszerkesztés története” Buda-
pest

Augusztus 16. hétf (déleltt)
Elnök: Guxtau, M.
Fülöp J. (Magyarország): Megnyitó
Szolovlev, Ju. Ja.

—

Tikhomlrov, V.V.
(Szovjetunió): A földtani térképezés kez-
detei és Oroszország els sföldrajzi tér-

képei (a XIX. század végéig)
Wang, Z.

—

Zheng, H. (Kína): A regio-

nális földtani térképezés fejldése Kínában
Urbax, J. (Csehszlovákia): A földtani

térképezés története Csehszlovákiában
Torrexs, H. S. (Anglia), Vallance,

T. G. (Ausztrália): Róbert Townson angol-
ausztrál utazó és magyarországi „petrográ-
fiai” térképe (1797)

Csiky G. (Magyarország): A bányaföld-
tani térképezés úttöri Magyarországon
a XVIII. században (Marsigli, L. F.,

Borx, I. és Fichtel, J. E.
Cernajsek, T. (Ausztria): Ausztria föld-

tani térképezésének történeti vázlata
Brezsnyánszky K. (Magyarország): A

Kárpát-medence nagyszerkezeti térképei a
tektonikai elméletek fejldésének tükrében
Délután (2 óra)

Elnök: Torrexs, H. S.

Jaxsin, A. L. (Szovjetunió): Szibéria
földtani térképezésének fejldése és szerepe
elméleti és gyakorlati földtani problémák
megoldásában

Milanovszkij, E. E. (Szovjetunió): A
földtani térkép tartalmánakváltozásaageo-
lógia fejldése során

Gtjntau, M.—Pápay, G. (NDK): A
földtani térképek egységes színkulcsának
kialakulása

MlLEEV, V. S. JUXAKOVSZKAJA, Ju. V.
(Szovjetunió): A modern háromdimen-
ziós földtani vizsgálat kialakulása és ered-
ményeinek térképi ábrázolása

El lenberger, F. (Franciaország) : Az
els földtani térképek Franciaországban:
tervek és mec valósult mvek
Crai, G. Y. (Anglia): John Clerk of Eldin

(1728—1812) — a mvész és földtani raj-

zoló
Mazarovics, O. A.

—

Turszina, V. V.
(Szovjetunió): Oroszország földtani térké-
pei a XIX. század közepétl 1917-ig
Mezselovszkij, X. V. —Szokolov, R.

I.—Ktjmpan, A. Sz. (Szovjetunió): A
szovjet földtani felvételezés és térképezés
100 éve
Prescher, H.

—

Schmidt, P. (NDK):
A telérek ábrázolása RÜLELN-nek (kb.

1505) és AGRicoLÁ-nak ( 1565), a szászországi
ércbányák els földtani térképezinek
munkáiban

Augusztus 17. kedd (déleltt)
Élnök: Langer, W.
Marinos, G. (Görögország): Az ókori

görögök földtani ismeretei a Laurium-
félszigetrl (Attika, Görögország)
Haubelt, J. (Csehszlovákia): J. W.

Goethe és a csehországi természettudo-
mány
Engewald, G. R. (NDK): A földtani

térképezés kialakulása és a „földismereti
speciál térképek” készítése a Szász Király-
ságban a XVIII. század második felétl
a XIX. század közepéig (Charpentier-
tl NATJMANN-ig)
Hercko, I.—Jaxcsy, J. (Csehszlová-

kia) : A földtani térképezés fejldése Szlo-

vákiában
Iljixa, T. D. (Szovjetunió): A geofizikai

térképezés fejldése a Szovjetunióban és
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szerepe a regionális szerkezetek megisme-
résében (1917—1941)
Vinxen, R. (NSzK): Digitális földtudo-

mányi térképek — pillantás a jövbe
Dudich, E. (Magyarország): Az r-

korszak hajnalának hatása a földtani tér-

képezésre (légifényképek, rfelvételek, táv-

érzékelés)

Délután (2 óra)

Elnök: Jansin, A. L.
Pavlinov, V. N. (Szovjetunió): A föld-

tani térképezés története és kapcsolata más
tudományokkal
Wendt.akd, F. (NDK): Peter Simon

P at.t.a s (1741—1811) szerepe Oroszország
földtani térképeinek fejldésében

Langer, W. (NSzK): A rajnai pala-

hegység korai földtani térképezésének tör-

ténete (1736— 1866)
Kuznecov, G. A. (Szovjetunió): A föld-

tani térképezés története Kelet-Szibériá-

ban és kapcsolata a földtani tudományok
fejldésével
Brongüleev, V. V.

—

Vorobjev, I. V.
(Szovjetunió): A kelet -szibériai tábla mezo-
zoikum eltti üledékeinek új vastagság-
térképei és szerkesztésük módszere
Ginzburg, D. (Izrael): A Szentföld

geológiai térképei. A Mad'eba térképtl
az rfelvételekig
Butcher. N. É. (Anglia): John Philips

és az angliai Yorkshire grófságról készített

földtani térképe
Malakhova, I. G. (Szovjetunió): A tek-

tonikai térképezés, mint a tektonikai jelen-

ségek korrelálásának módszere
Wagenbreth, O. (XDK): Földtani-tek-

tonikai elméletek és a földtani térképezés
kölcsönhatása szászországi példákon
Tatevoszjan, L. K.

—

Avcsjan, N. M.
(Szovjetunió): A geofizikai kutatások fej-

ldéstörténete, az Örmény SzSzIÁ térképe-

zésével összefüggésben

Augusztus 18. szerda (déleltt)

Elnök: Urbak, J.

Goldenberg, L. A. (Szovjetunió): Orosz-
ország XVIII századi ásványi nyersanyag-
térképei
Póka, T. (Magyarország) : A magmás

képzdmények térképi ábrázolásának fej-

ldése
Mekhtiev, S. F.

—

Buniat-Zade, Z. A.
(Szovjetunió): Azerbajdzsán kolajtárok)
képzdményei földtani térképezésének sze-

repe a kolajföldtan megalapozásában
Jubitz, K. B.—Wendland, F.

—

Schwab, G.

—

Teschke, H. j. (XDK): A
szerkezet a földtani térképezésben és en-

nek történeti visszatükrözdése a tektoni-

kai modellek felállításában, különös tekin-

tettel Stíllé „szászországi tektonikájára”
Gerbova, V. G. (Szovjetunió): A Szov-

jetunió negyedidszaki képzdményeinek
els térképei és szerepük a kvartergeológia
fejldésében

Paetz, H. (XDK): A földtani térképezés
hatása a kolajföldtan, mint önálló tudo-
mányág kialakulására

Ali-Zade, A. A.—Alijev, Ad. A. (Szov-
jetunió): A földtani térképezés története
Azerbajdzsánban és a szénhidrogénkutatás
Délután (2 óra)

Elnök: Póka T.
Arkhipov, A. Ja.

—

Öleken, V. B.

—

Szokolov, B. A. (Szovjetunió): A kis-
méretarányú kolajföldtani térképezés tör-
ténete
Szantner F.

—

Knauer J.—Tóth K.

—

Mindszenty A.

—

Szabó E.

—

Hegedsné
Koncz M. (Magyarország): A bauxitprog-
nosztika kartográfiai alapjai Magyarorszá-
gon
Knauer J. (Magyarország): A bauxit-

földtani térképezés kialakulása Magyar-
országon
Széles L. (Magyarország) : A földtani tér-

képek a szénbányászatban
Melnikova, K. P. (Szovjetunió): A

mérnökgeológiai térképezés története és
módszertana a Szovjetunióban
Hooykaas. R. (Hollandia): Elnöki zár-

szó

Augusztus 29. ..Országos Ásványbarát Ta-
lálkozó” az Ásványgyjtk Klubja és az
OMBKE KBFI Csoportja közös rendezésé-

ben a XXXII. Bányásznap tiszteletére

A találkozó keretében a KBFI Központi
Bányászati Múzeum, valamint mintegy
50 magyar, és közel 10 külföldi magán-
gyjt bányászati érmeibl és plakettjei-

bl, valamint értékes gyjteményeibl
kiállítást rendeztek.
Résztvevk száma: 1200 f

Szeptember 6. Agyagásványtani Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Szántó Ferenc
Napirend: aktuális ügyek
Résztvevk száma: 7 f

Szeptember 6. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Juhász Zoltán
Gilde Ferencné : Agyagásványok floku-

lálása

Vita: Lenkei M„ Gimpl E„ Szántó F.,

Juhász Z., Klespitz J„ Rischák G.
Résztvevk száma: 13 f

Szeptember 9. Választmányi ülés

Elnök: Dank Viktor
Napirend: 1. Megnyitó, 2. Beszámoló

az I. félévi tevékenységrl, 3. Az 1982-es

nemzetközi rendezvények, 4. Az 1983. évi
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hazai nagyrendezvények, 5. A mködéssel
kapcsolatos új rendelkezések és irányelvek
ismertetése, 6. A vándorgylés elkészü-
letei, 7. Személyi ügyek, 8. Egyebek
Résztvevk száma: 46 f

Szeptember 10. Mérnökgeológiai-Környezet -

földtani Szakosztály megbeszélése

Elnök: Liptai Edit
Napirend: A Szakosztály „Autópályák

mérnökgeológiai vizsgálata” tárgyú ankét-
jának elkészítése
Résztvevk száma: 12 f

Szeptember 13. Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Kiss János
Embey Isztin Antal

—

Noskené Faze-
kas Gabriella: A godóvári kristálytufa:

az els egyértelm bizonyítók a bazaltos
magmatizmus jelenlétére a Börzsönyben
Scharbert Heinz, G. (Wien): A Ko-

vácsi-hegy és Uzsabánya bazaltja (bejelen-

tés)

Vita: Kiss J., Póka T., Buda Gy., Billik

I., Gatter I., Garzó M., Barátosi J., Nagy
Résztvevk száma: 15 f

Szeptember 11. Ásványgyjtk Klubja ve-

zetségi ülése

Elnök: Várhegyi Gyz
Napirend: Az 1982. évi feladatok, az

1983. évi munkaterv
Résztvevk száma: 4 f

Szeptember 16. Elnökségi ülés

Elnök: Dank Viktor
Napirend: 1. Megnyitó, 2. Beszámoló

a X. INHIGEO Szimpózium megrendezé-
sérl, 3. Az 1983. évi hazai nagyrendez-
vények, 4. A vándorgylés elkészületei,
5. Személyi és egyéb ügyek
Résztvevk száma: 16 f

Szeptember 20. Agyagásványtani Szakosz-
tály eladóülése

Elnök: Szántó Ferenc
Cicel, ;B. (Pozsony): Strukturanalyse

und Kristallchemie dér Schichtsilikaten
Résztvevk száma: 11 f

Szeptember 27—29. ,,Mérnökgeológiai Sze-
minárium” Gyrött , a Mérnökgeológia-Kör-
nyezetföldtani Szakosztály, a Közép- és

Eszakdunántúli Területi Szervezet, valamint
az IAEG Magyar Nemzeti Bizottsága közös
rendezésében

Szeptember 27.

Elnök: Jithász József
Juhász József: Elnöki megnyitó
Síkhegyi Ferenc

—

Tullner Tibor: A
Kisalföld komplex földtani térképezésének

távérzékelésen, lógifónykóp kiértékelésen
alapuló elkészítése és mérnökgeológiai
munkái
Kármán Péterné: Az M-l-es autópálya

talajmechanikai vizsgálata
Mahr Tibor

—

Otepka Jan: A Vág-menti
csúszások Hlohovec város mellett

Elnök: Kéri János
Bernáth Zoltán: A Fels-Dunamenti

kavics-kataszterezések feltárási eredmé-
nyei^

Wallner Ákos: Felszínközeli kavics-
réteg kimutatása és vastagságának meg-
határozása geofizikai módszerekkel Kapu-
vár környékén
Scharek Péter: A Nagyalföld komplex

földtani térképezésének tapasztalatai
Franyó Frigyes: A Kisalföld mély tér-

színének kavicsai és azok fedképzdmé-
nyei

Vita: Zsilák Gy. L.

Szeptember 28.

Elnök: Kertész Pál
György Pál: Nagymodell kísérletek

tapasztalatai a Dunakiliti munkálatoknál
Bognár Ern: Korszer feltárási mód-

szerek a Gabcsikovo—Nagvmarosi vízi-

erm mérnökgeológiai kérdésével kapcso-
latban
Hulla Jozef (eladta Mahr Tibor): A

dunai és vági víziermvek munkagödrei-
nek vízzáró szerkezetei
Völgyesi István: A vízvezet rétegek

anizotrópiája. Az anizotrópia tényez mé-
rése

Liebe Pál

—

Lorberer Árpád: A Kisal-
föld hévízföldtani viszonyai
Draskovits Pál

—

Hobot József: A ger-

jesztett polarizációs módszer alkalmazása
negyedkori homokos-agyagos víztároló
összletek kutatásában
Korompay András: A Dunakiliti munka-

gödör tervezése a nagymodell kísérlet

tapasztalatainak felhasználásával
Vita: Juhász J., Dudás J., Bognár E.,

Draskovits, P., Völgyesi I., Liebe P..

Lorberer Á.
Elnök: Juhász József
Vértes Mária: Környezetvédelmi szem-

pontok figyelembevétele az M-l-es autó-
pálya-nyomvonal kijelölésénél

Duhay Gábor: A Marcal vízgyjt te-

rületének környezetvédelme
Kamarás Miklós: A Marcal vízgyjt

mezgazdasági területének vízháztartási
problémái
Otepka Ján: A Jaslovské Bohunice

melletti atomermvek mérnökgeológiai
és természetvédelmi problémái
Ember Károly

—

Radó Gábor: A tim-

földgyári vörösiszap elhelyezés mérnök

-

geológiai és környezetvédelmi kérdései
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•Jósa Ern: A toxikus hulladéklerakó-
helyek telepítése korszer mérnökgeofizi-
kai módszerekkel

ZsrLÁK György: Környezetföldtani szem-
pontok figyelembevétele a hulladékok el-

helyezésekor
Vita: Bognár E., Zsilák Gy. L.

Szeptember 29. Tanulmányi kirándulás
Szlovákiába

Útvonal: Gabcikovo (vízierm épí-
tése—Král’ová-i vízierm építése—A Vág-
menti csúszások
Résztvevk száma: 62 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezetének
1982. július— szeptember havi ülésszakán elhangzott eladásai

Szeptember 21. Vezetségi ülés

Elnök: Zentay Tibor
Xapirend: 1. Az október 27—28-ra

tervezett debreceni eladóülés és terepi

tanulmányúnál kapcsolatos megbeszélés,
2. Az 1982. évi vándorgylés elkészítésé-
nek ismertetése, 3. Az 1982—83. évi nagy-
rendezvények helyzete, 1. Az 1983. évi
végleges munkaterv összeállításának el-
készítése, ö. Az 1983. évi Csongrád megyei
mszaki hónapra tervezett ankéttal kap-
csolatos megbeszélés, 6. Társulati választ-

mányi ülés és elnökségi ülés anyagának
ismertetése, 7. A Csongrád megyei MTESZ
titkári értekezletén elhangzottak ismerte-
tése. 8. Folyó ügyek
Résztvevk száma: 8 f

Szeptember 21. ..Alföldi szénhidrogénkuta-

tási ankét” Orosházán
Elnök: Mezsi József

Tatár Andrásáé: Doboz I. fúrás föld-
tani eredményei
Szentgyöbgyi Karolyné; A szeghalmi

szénhidrogén elfordulás földtani modell-
jének alakulása
Csicsely György: Dévaványa—Krös-

ladány—Szeghalomkutatási területek szén-
hidrogénföldtani viszonyai

Á adász Ern: Mezsasi metamorfit tá-
rolási problémái
Földes Tamás: Folyamatos földtani in-
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Két nummulites népesség-populáció
(Nummulites ex gr. budensis Hantken

és Nummulites ex gr. chavannesi de la Harpe)
összehasonlító vizsgálat^,

NE£Mfi UBRARy

Brassói Fuchs Hermán MAR 1 5 1984

(4 ábrával)
PORNELL BWVERsny

Összefoglalás: Szerz méretkülönbségek alapján megszerkesztette a Kolozsvár
közelében lev Bácsi torok priabonai szelvénybl gyjtött N

.

ex gr. chavannesi de la
H-Arpe egy populációra általánosított egyedfejldési görbéjét, melyen kiadódtak az egyes
életszakaszok (nepioni, neáni, efebikus, gerontikus). A görbe halandósági (ellentetjeként
életképességi) görbének is tekinthet. A kezdeti életszakasz kis halandósága után a halan-
dóság erteljesen megemelkedik (ez a gyors fejldés, valamint az ehhez kapcsolódó alkal-

mazkodás szakasza), melyet egy ersen lecsökkent szakasz követ. A felntt kor elérése

után a halandóság újra emelkedik, de nem oly mértékben, mint a juvenilis szakaszban.
A gerontikus szakaszban a ha^ndóság csökken tendenciát mutat, de ez nem az élet-

képesség növekedését jelenti, hanem csak azt, hogy a gerontikus szakaszba belép egyedek
száma ersen lecsökkent, tehát eleve kevesebb egyed pusztulhat el. Összehasonlításra
kerül a N. ex gr. chavannesi és a már korábban vizsgált N. ex gr. budensis egyedfejldési
görbéje is. Mindkett alapveten hasonló tendenciát mutat, kisebb eltérés csak a fiatal

életszakaszban figyelhet meg, ahol a N. ex gr. chavannesi halandósági görbéje magasab-
ban fut, mint a N. ex gr. budensisé. A magasabbrend szervezetek (csigák, kagylók,
tengeri sünök) halandósági görbéje is lényegében a Nummulitesekéhez hasonló lefutást
mutat.

Vizsgálati anyagunkat a N. ex gr. chavannesi de la Harpe populációja ké-

pezte, melyet a Kolozsvár környéki Bácsi torok priabonai kori N. fahiani is réte-

gekbl (= Koch ,,intermedia-rétegei
,,

)
gyjtöttünk. Az összehasonlítás tár-

gyául szolgáló másik (N

.

ex gr. budensis) populáció szintén a Kolozsvár kör-

nyéki priabonai rétegekbl származik (Hója, „bryozoás inárga”), így az össze-

hasonlítás egykorú populációk között történik.

AN. ex gr. chavannesi példányok amikrofossziliákat dúsan tartalmazó szürke
márgából származnak, a Bácsi torok alsó felének bal oldaláról, a kbányák
mészkpadjai feletti N. fabianiis rétegek alsó részébl. Tekintettel arra, hogy
kb. 1 m vastag rétegbl gyjtöttünk, vizsgálati anyagunk szigorú értelemben
véve nem egvidben élt népesség, hanem inkább olyan populáció, melynek
egyedei az 1 m vastagságú üledék lerakódása idtartama alatt követték egy-

mást. Az idkülönbség azonban olyan csekély, hogy vizsgálataink szempontjá-
ból elhanyagolható. AN. ex gr. chavannesi lelhelyünkön csak a nagy kezdkam-
rájú, ivaros nemzedékkel (A forma) képviselt, igen gyakori és az Operculina aff.

alpina fajjal együtt térfogat tekintetében a fauna domináns taxonjai közé tar-

tozik (természetesen számbelileg a kis foraminiferák fölényben vannak). Mivel

1 Földtani Közlöny
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a vizsgált nummulitesz-populációnk kizárólag az ivaros nemzedék egvedeibl
állt, igen alkalmas volt arra, hogy a célul kitzött vizsgálatokat elvégezzük.
A 400 g-nvi kzetbl nyert iszapolási maradékból sztereo-binokuláris mik-

roszkóp segítségével kiválogattuk az összes nummulitesz házakat egy bizonyos,
igen kicsiny egyedfejldési kategóriáig bezárólag. Az így kapott 1804 darabos
anyagból 686 ház (37,54%) teljesen ép volt, vagy csak oly mértékben sérült,

mely még lehetvé tetteateljes átmér (D) pontos lemérését; 1118 ház (62,46%)
oly mértékben volt hiányos, hogy csak hozzávetlegesen lehetett a D értékét

megállapítani. A házak számának megállapításánál a sérült házak közül csak
azokat a töredékeket vettük figyelembe, amelyek a ház központi részét maguk-
ba foglalták, nehogy a valóságosnál nagyobb egyedszámot állapítsunk meg.
Egyébként azoknak a házaknak a száma, melyek annyira összetörtek, hogy
méret felvételére alkalmatlanok, kicsiny, tehát nem befolyásolják lényegesen

a mérési adatainkat. A sok ép ház tekintélyes számaránya annak tulajdonít-

ható, hogy a házak az állatok elpusztulása után nem szenvedtek szállítást, tehát

helybeliéit — autochton — népességrl van szó. Élhelye a tengeraljzat, a már
szublitorális régióban, ahol az iszapba bemélved házak nem szenvedtek a hul-

lámzás hatásától. Ez az iszap azután a diagenetikus folyamatok révén márgává
átalakulva jó megtartási állapotban rizte meg a fosszilis házakat, melyek üre-

geit limonit vagy márga tölti ki. A fosszilizációs és a diagenetikus folyamatok
nem befolyásolták szelektíve egyik egyedfejldési állapotot sem.
A nagyságbeli osztályok megállapítása céljából, melyek nagyjából a korcso-

portokkal esnek egybe, a mikroszkóp okulármikrométere segítségével lemér-

tük a házak legnagyobb (D) és legkisebb (d) átmérjét. Elbbi általában annak
az egyenesnek felel meg, mely a homlokoldal csúcsától kiindulva a váz közép-
pontján halad keresztül, utóbbi, többnyire, az elbbire merleges. Mivel a N.
ex gr. chavannesi kanyarulatainak lépése elég nagy, a D és d közti különbség

is elég jelentékeny, ugyanakkor elég változó mérték is. Az I értéke, mely a

D : d arányt fejezi ki I 1,03 és 1,26 közt váltakozik (figyelmen kívül

hagyva a rendellenes növés — aberráns — vázakat). Az 1,03, 1,04, illetve az

1,26 értékeket csak egv-egy egvednél találtuk, a leggyakoribb érték (Is) a külön-

böz nagvságbeli osztályoknál — noha bizonyos ingadozásokat észlelhetünk -

csökken tendenciát mutat a legkisebbek osztályától a legnagyobbak osztálya

felé. A legnagyobb Is értéket, — 1,15-öt, az I. osztályba sorolt fiatal házaknál

találtuk, a legkisebbet, — 1,09-et, pedig a XIII. osztályba sorolt felntt egye-

deknél. Megjegyezzük, hogy ezek az adataink nem eléggé pontosak a statiszti-

kailag is értékelhet mennyiség hiánya miatt, de az Is értéke egy nagvságbeli

osztálynál nem mutat olyan mérv különbséget, hogy az lényegesen befolyá-

solná a halandósági görbe valós jellegét.

Az egyes nagvságbeli osztályok értékeit koordináta rendszerben rögzítve meg-

kaptuk a nagvságbeli gyakoriság görbéjét. Tekintve, hogy a méret az egyedfej-

ldés során a kisebbtl a nagyobb felé n, ezek a nagvságbeli osztályok egyben
- megközelítleg — korosztályoknak is tekinthetk, melyek az egyedfejldés

egymást követ szakaszainak felelnek meg. Mivel ezek az osztályok egyenl
távolságra vannak az abszcisszán elhelyezve és olyan házak csoportját foglalják

magukba, melyek azonos, milliméterben kifejezett mérettartományba sorol-

hatók, ezért ezek az egységek elég nagyok ahhoz, hogy egv-egy egyedfejldési

fokozatot reprezentáljanak.
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Ahhoz, hogy a nagyságbeli osztályok tökéletesen megfeleljenek a korosztá-

lyoknak, az kellene, hogy az egyes egyedfejldési szakaszok növekedési gyorsa-

ságának ismeretében állapítsuk meg azokat. Kihalt szervezetekrl lévén szó,

sajnos ez nem lehetséges. Mindazonáltal feltételezhetjük, hogy a növekedés rit-

musbeli különbségei nem voltak olyan nagyok, hogy megkérdjelezzék alkal-

mazott módszerünk alapján levont következtetéseink érvényességét.

A nagyságbeli osztályok akkor is tökéletesebben fednék egymást a korosztá-

lyokkal, ha egy-egy osztályba az egyenl kamraszámmal rendelkez ép vázak
ekvatoriális metszetein mért nagy átmér (D) alapján egykorúnak vett egye-

deket csoportosítanánk. Ez azonban a nagyszámú csiszolat készítésének hatal-

mas költségei, pattintás esetén pedig a házak nagy részének megcsonkulása
miatt gyakorlatilag keresztülvihetetlen.

Mivel lelhelyünk paleoökológiai jellemzi egy meglehetsen kiegyensúlyo-

zott környezetre utalnak, a vizsgált taxon genetikai alakító tényezi is szaba-

dabban érvényesülhettek. A küls környezet és a bels evolúciós tényezk
kiegyensúlyozott kölcsönhatása az egvedek nagyjában és egészében azonos
mérték és ütem fejldését tette lehetvé. így a nagyságbeli eloszlás görbéje

egyben, a különböz életszakaszokban jellemz életképességet, negatíve halan-

dóságot is tükrözi.

Ha egy Nummulites-ía,} ivaros nemzedékének (gamont) egyedeire alkalma-
zott módszert kritikailag tovább elemezzük, akkor felmerül a kérdés: vajon az

ivaros szaporodási folyamat vége nem jelentette-e egyben az egyed halálát is,

amint az a Foraminiferák többségénél van. Ez esetben csak a görbe fiatal, iva-

ros szaporodásra még nem képes egyedeinek szakasza volna életképességi gör-

bének is tekinthet, a görbe többi része, mely a felntt, ivaros szaporodásra
érett egyedeknek felel meg, már kevésbé. Ez elssorban azoknak a különböz
csoportbeli ivarérett egyedeknek halandósági görbéje volna, melyek ivaros

szaporodása nagyjából azonos idben és azonos életkorban ment végbe. Azon-
ban már itt megállapíthatjuk, hogy a vizsgált nummuliteszek halandósági gör-

béjének általános alakja meglehetsen emlékeztet egyes olyan magasabbrend
szervezetek (puhatestek, tengeri sünök, ember) halandósági görbéjére, me-
lyeknél az ivaros szaporodásban való részvétel nem okozza a szaporító egye-

dek elpusztulását (Fuchs H. 1955, 1958, 1962, 1970). Ez feljogosít bennünket
arra a következtetésre, hogy a nummuliteszek sem pusztultak el az ivaros sza-

porodás következtében.
Annak megállapítása céljából, hogy pontos mérésre alkalmatlan házak ada-

tainak hiánya milyen mértékben befolyásolja a csak ép vázak D értéke alapján

szerkesztett görbét, az iszapolási maradékban talált töredékes házakat, D érté-

kük szerint 3, illetve 4 nagvságbeli osztályba soroltuk. Ezeknek gyakoriságát

összehasonlítva a D érték pontos mérésére alkalmas házak megfelel osztályai-

nak értékével, meglehetsen nagy hasonlóságot tapasztaltunk, különösen a
három nagy csoport, a fiatal (nepionos és részben neanikus), az átmeneti (rész-

ben neanikus, részben efebikus) és felntt (részben efebikus és gerontikus) cso-

port gyakoriságát illeten (1. és 2. ábra). Tehát az ép vázak alapján szerkesz-

tett görbe elég hen tükrözi az illet populáció vizsgált tulajdonságait.

A N. ex gr. chavannesi de la Harpe és a N. ex gr. budensis Hantken
(= N. elisabetae n. sp. ?) azonos módszerrel, azonos szempontok szerint szer-

kesztett halandósági görbéit összehasonlítva elég sok hasonlóságot tapasztal-

hatunk (3. és 4. ábra). Ezt különösen a görbék bemélved szakasza és jobb oldali

kiemelked csúcsa mutatja. Elbbi a „serdül” kornak felel meg, amikor a ha-

1
*
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1. ábra. A Nummulües ex gr. chavannesi DE LA Harpe forma
A populációja egyes fejldési csoportjaiba tartozó ép, illetve

sérült (pontos mérésre alkalmatlan) házainak nagyságbeli
gyakorisági görbéje. Jelmagyarázat: 1. Ép (ponto-
san lemért) házak, 2. Sérült (hozzávetlegesen lemért) há-
zak görbéje: A = nepioni szakasz: I— II. osztályba tartozó,
(1,55—1,00 mm-es átmérj házak, B = neani szakasz.
III—V. osztályba tartozó, 1,05— 1,75 mm-es házak, C =
átmeneti szakasz. VI—IX. osztályba tartozó 1,80—2,75
mm-es házak, D = felntt szakasz: X—XVI. osztályba

tartozó, 2,80— 4,50 mm-es házak

Abb. 1. Nach Geháusegrössen konstruierte Háufigkeits-
kurve dér zu den einzelnen Entwicklungsgruppen dér
Population von Nummulües ex gr. chavennesi DE la Harpe
Form A gehörenden unverselirten bzw. beschadigten (zu
genauerer Messung unfahigen) Geháusen. Zeichener-
klarungen: Vollstandige, unversehrte (genau ab-
gemessene) Geháuse, 2. Beschadigte (approximative ge-
messene) Geháuse: A = zr Klasse I— II dér nepionischen
Phase gehörende (0,55— 1,00 mm Durchmesser) Geháuse,
B = zr Klasse III—V dér neanischen Phase gehörende
(1,05— 1,75 mm Durchmesser) Geháuse, C = tfbergangs-
phase (Geháuse, die zr Klasse VI—IX gehören und einen
Durchmesser von 1,80—2,75 mm habén), D = erwachsene

Phase (Klasse X— XVI, Durchmesser 2,80—4,50 mm)

2. ábra. A Nummulües ex gr. chavannesi DE LA Harpb
forma A populációja egyes fejldési csoportjaiba tar-

tozó ép, illetve sérült (pontos mérésre alkalmatlan)
házainak összehasonlító hisztogramja. Jelmagya-
rázat: 1. Ép (pontosan lemért) házak, 2. Sérült
(hozzávetlegesen lemért) házak görbéje: egyedfejl-
dési fokozatok: J = I—V. osztályba, I = VI—IX.

osztályba, A = X— XVI. osztályba tartozó házak

Abb. 2. Vergleichshistogramm dér zu den einzelnen
Enticklungsgruppen dér Population von Nummulües
ex gr. chavannesi de la Harpe Form A gehörenden,
vollstándigen bzw. beschádigten (zu genauerer Messung
unfahigen) Geháuse. Erklárungen: 1. Vollstándige
(genau abgemessene) Geháuse, 2. Beschádigte (approxi-
mative gemessene) Geháuse, ontogenetische Stufen;

J = Geháuse, die zr Klasse I—V, I = zr Klasse
VI— IX, A = zr Klasse X— XVI gehören

iandóság a legkisebb, illetve az életképesség a legnagyobb. Utóbbi a felntt,

ivaros szaporodásra képes egvedeknek megfelel szakasz, meredek felszálló és

leszálló ágával. Ami viszont a görbék bal oldali — fiatal, minden valószínség
szerint még ivaréretlen egyedeiknek adatait tükröz — szakaszát illeti, az lénye-

ges különbségeket mutat. Ugyanis míg a N. ex gr. budensis görbéjén ez a sza-

kasz kevéssé kiemelked, addig a N. ex gr. chavannesi görbéjén ennek a sza-

kasznak a csúcsa kiemelkedbb, mint a felntt egyedeké, magába foglalva a

vizsgált populáció egyedeinek többségét.

A vizsgált Nummulitesek halandósági-életképességi görbéje figyelemre méltó

hasonlóságot mutat a Theodoxus (Neritina) semiplicata Neumayr, általunk

már régebben vizsgált fosszilis édesvízi csiga-populáció megfelel görbéjével,

különösen ami a felntt egvedek szakaszát illeti (Fuchs H. 1958, 1962). Ez
csak a megfelel csoportok halandósági-életképességi viszonyainak hasonlósá-

gán alapulhat.
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3. ábra. A Nummulites ex gr. chaoannesi DE la Hakpe forma A populációjának halandósági (nagyságbeli gyakorisági)
görbéje; S = fiatal és felntt fejldési szakaszok közti átmenet helye, Ms = a házak leggyakoribb nagysága

Abb. 3. Sterbliehkeitskurve (je nach Geháusegrösse) dér Population von Nummulites ex gr. chara nnesi de la Habpe
Form A; S = Obergangsstelle zwischen dér juvenilen und adulten ontogenetischen Phase, Ms = die háufigste Gehause-

grösse

Átmér, mm
4. ábra. A Nummulites ex gr. budensis Hantken (= Nummulites elisabetae n. sp. ?) forma A populációjának halandósági
(nagyságbeli gyakorisági) görbéje; a — b = a fiatal korból a felntt korba való átmenet fejldési szakasza, Ms = a

házak leggyakoribb nagysága
Abb. 4. Sterbliehkeitskurve (je nach Geháusegrösse) dér Population von Nummulites ex gr. budensis Hantken (=
Nummulites elisabetae n. sp. ?) Fönn A; a— b. = Entwicklungsphase des Überganges vöm juvenilen Altér zum

adulten, Ms = háufigste Geháusegrösse
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Elemezve a N. ex gr. ehavannesi halandósági görbéjét (3. ábra), megállapít-

ható, hogy a taxon halandósága a 0,55— 0,75 mm-es háznagyságnak megfelel
osztályban (I), aránylag kicsi (50 db), a vizsgált egvedek 7,27 %-át kitev.

(Megemlítend, hogy anyagunkban voltak 0,55 mm-nél kisebb Nummulitoid
példányok is, de ezekrl a behatóbb vizsgálat során kiderült, hogy nemNummu-
litesek, hanem Operculina aff. alpina és nagy méret rotálóid Foraminifera
egyedek, így vizsgálatainkba ezeket nem vontuk be.)

A következ osztályban (II) a haladóság tetemesen megnövekedett: 100 db.

(14,68%). A halandóság e csoportban a legnagyobb, az egyedfejldés, illetve

vitalitás kritikus periódusát jelezve, mely után a görbe leszálló ága következik
(III—VI. osztály). A görbének ez a szakasza tendenciájában a N. ex gr. buden-
sis-nél is hasonló, csak jóval alacsonyabb számszerségi fokon (4. ábra). E
szakasz a következképp értelmezhet: az I. osztályba tartozó nepionos alakok
olyan példányoktól származtak, melyek már els- és második sorozatos kam-
rákkal is rendelkeztek, és amint azt a Dreissena exigua (Roth) esetében is

tapasztaltuk (Fuchs H. 1962), ezek az embrionálisból a fiatal fejldési sza-

kaszba átmen formák nagyobb életképességek voltak. Ez után az új környe-
zeti viszonyokhoz való alkalmazkodás idszaka következik, mely kezdetben,

akárcsak a Dreissena exigua-nál, megnövekedett halandósággal járt. Miután
az egyedek túljutottak ezen a kritikus fejldési szakaszon életképességük ismét

növekedik (halandóságuk csökken), elször mérsékeltebben (III. osztály),

azután hirtelen (IV. osztály). A halandóságnak ez a csökkenése — változó

mértében — a VI. osztályig tart, ahol az elpusztult egyedek száma a vizsgált

egyedek számának csak a 3,5 %-át (24 db) teszi ki. Ezután a halandóság mér-

sékelten ismét növekedik, s majdnem változatlan marad a IX. osztályig bezáró-

lag. Innen már a felntt egyedeknek megfelel csúcs meredeken felszálló ága
következik. A görbérl leolvasható, hogy az egyedek tekintélyes száma, az

össznépességnek mintegy 36,1 8 %-a érte el a felntt, illetve öreg (efebikus, és

gerontikus) kort, ami elég kedvez képet nyújt a populáció életképességérl.

Á halandósági görbe a továbbiakban (XIII. osztálytól) ersen hanyatlik, de

ez nem a halandóság ellentétjeként jelentkez életképesség növekedését jelenti,

hanem csak azt, hogy a gerontikus szakaszba lép egyedek száma ersen lecsök-

kent, tehát eleve kevesebb egyed pusztulhat el.

E görbe számszer adatait összegezve a következket állapíthatjuk meg: az

I— IX. osztályig bezárólag, ahová a 0,55 és 2,75 mm-es es házak sorolandók,

a fiatal egyedek (a nepionos és neanikus szakasz egyedei) tartoznak. A kimon-

dottan embrionális fejldési szakasz vizsgálati anyagunkból hiányzik. A X—
XVI. osztályig bezárólag, vagyis a 2,80-tól 4,50 milliméteres házakat, felntt

(efebikus és gerontikus) egyedeknek tulajdonítjuk. A legkisebb halandóság,

illetve legnagyobb életképesség alapján a VI. osztályba sorolt, 1,80— 2,00 mm-
es egyedeket, a fiatalból a felntt korba átmen életszakaszú egyedeknek

tartjuk (s-sel jelzett pont görbénkén). Figyelembe véve a termet bizonyos fokú

változékonyságát, valamint annak valószínségét, hogy egyes egyedek vala-

mivel hamarabb, mások valamivel késbb jutnak ez életszakaszba, ebbe az

átmeneti szakaszba sorolhatjuk még az V., illetve VII— IX. osztályok egvedeit

is. (Az V. osztálynak megfelel kis csúcsnak nem tulajdonítunk különösebb

jelentséget : ez megtartásbeli és méréstechnikai okokkal magyarázható.

A felntt egyedek leggyakoribb háznagyságának, illetve legnépesebb élet-

korának, (azaz a „standard nagyságának, Ms-el jelzett csúcs a 3. ábrán a

XI. csoportba tartozó 3,05— 3,25 mm-es — házak felelnek meg. Ezeknek szám-
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aránya a vizsgált népesség 11,04%-a (76 db), vagyis kisebb mint a II. osz-

tályba tartozó fiatal egvedeké (14,68%; 100 db).

E görbe elemzése során megállapítható még az is, hogy az efebikus állapot

után elég hamar következik a gerontikus, vagyis az öreg kor, mely elég rövid
tartamiinak tnik. Azonban, ha figyelembe vesszük, hogy ebben az életsza-

kaszban, minden valószínség szerint, lelassúdott a növekedés, feltételezhetjük,

hogy az egyes osztályok itt hosszabb idtartamokat jelentenek, következéskép-
pen a gerontikus egyedfejldési szakasz valójában tovább tartott, mint amenv-
nyinek az abszcisszára vitt, milliméterekben kifejezett méretekbl látszik.
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Vergleichsuntersuchung von zwei Nummuliten-Populationen
(Nummulites ex gr. budensis Hantken und Nummulites ex gr.

chavannesi de la Harpe)

H. Brassói Fuchs

Aufgrund dér Abmessungsunterschiede hat Verfasser die für eine Population verall-

gemeinerte ontogenetische Entwicklungskurve des vöm Priabonien-Profil von Bácstorok
in dér Náhe von Klausenburg gesammelten N. ex gr. chavannesi de la Harpe konstruiert,
auf dér die einzelnen Lebensphasen (nepionische, neanische, ephebische, gerontische) zum
Ausdruck kamen. Diese kann sogar als eine Sterblichkeitskurve (oder als ihr Gegensatz,
eine Lebensfáhigkeitskurve) betrachtet werden. Nach einer geringen Sterblichkeit in dér
Anfangslebensphase nimmt die Sterblichkeit stark zu (das ist die Etappe dér raschen
Entwicklung und dér damit verbundenen Anpassung, Adaptation), dér eine stark reduzi-
erte Phase nachfolgt. Nach Erreichen des adulten Alters nimmt die Sterblichkeit wieder
zu, aber nicht in dem Masse, wie sie es in dér juvenilen Phase tt. In dér gerontischen
Phase weist die Sterblichkeit eine abnehmende Tendenz auf, doch bedeutet dies nicht eine
Zunahme dér Lebensfáhigkeit, sondern nur das, dass die Zahl dér dér gerontischen Phase
beitretenden Individuen stark reduziert ist, und demzufolge weniger Individuen sterben
können. Dabei werden die ontogenetischen Kurven des N. ex gr. chavannesi und des schon
früher untersuchten N. ex gr. budensis verglichen. Beide weisen grundsátzlich áhnliche
Tendenz auf, ein geringer Unterschied lásst sich nur in dér juvenilen Lebensphase beo-
bachten, wo die Sterblichkeitskurve des N. ex gr. chavannesi höher láuft, als die von N

.

ex
gr. budensis. Auch die Sterblichkeitskurve dér hóhérén Organismen (Schnecken, Muscheln,
Seeigel) zeigt im wesentlichen einen jener dér Nummuliten áhnlichen Ablauf.
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A thorium területi eloszlása

az Északi-középhegységben
(légi gammaspektrometriai mérések alapján)*

Wéber Béla**

(6 ábrával)

Összefoglalás: Az Északi-középhegység területén a thorium eloszlása a kzetek-
ben és a rétegsorokban már vizsgálat tárgya volt. A szerz ezúttal a thorium területi

eloszlása ismeretének általánosabb földtani és kutatási jelentségére kívánja felhívni a
figyelmet. A bemutatásra kerül 10 000 km 2 terület térkép erre vonatkozólag néhány
példát mutat, amelyek a thoriumeloszlás, valamint a magmás és ezen belül az ércképz
folyamatok kapcsolatára is utalnak. Ilyen kapcsolatok a vizsgált területen az üledékes és
vulkáni területrészeken egyaránt kimutathatók. Szerz korrelációs térképek szerkesztését
javasolja.

Bevezetés

Magyarországon két alkalommal (1956, 1965—1968) került sor regionális

légi-geofizikai (radiometriai és mágneses) mérésekre. A munkákat a Mecseki
Ércbányászati Vállalat végezte. A mérések szovjet technikai segítséggel készül-

tek. A légi geofizikai mérések területét az 1. ábra mutatja.

1. ábra. A magyarországi légi geofizikai mérések területei

Fig. 1. The areas of aerial geophysical measurements in Hungary

•Eladta az Ásványtan-geokémiai Szakosztály 1981. május 20-i ülésén és a Kárpát Balkán Geológiai Asszociáció
XII. Kongresszusán, Bukarest, 1981. szeptember.

••Mecseki Ércbányászati Vállalat, Pécs.
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2. ábra. Az Északi-középhegység különböz közetfáciesei felett mért thorium értékek gyakorisági görbéi (Wéber B.

1970)

Fig. 2. Frequencv curves of Th values measured above various lithofacies within the North Hungárián Highland
Hangé (Wéber 1970)

A magyarországi légi gammaspektrometriai mérések földtani eredményeit
tárgyaló jmblikációk 1970-óta jelentek meg. Ezekben a cikkekben elssorban a
kálium eloszlását vizsgáltuk, amely eredményeként az Északi-középhegység
vulkáni területeinek teljesebb ismeretéhez nyertünk adatokat (Wéber B.—
Géresi Gv. 1970. Wéber B.—Nagy L. — Géresi Gv. 1972, Wéber B.—Géresi
Gv. 1972. Wéber B. 1974). Az urán és thorium eloszlásra vonatkozó publikált

adatok értelmezése eddig csak az egyes földtani képzdményekre, földtani

fáciesekre és a rétegsorokra terjedt ki (Wéber B. 1975). Az alábbiakban a
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thorium területi eloszlásának ismeretébl nyerhet földtani információkra kí-

vánjuk felhívni a figyelmet, a teljesség igénye nélkül.

A magyarországi légi mérések 1968. évi befejezése óta az észlelési és adatfeldolgozó
technika fejldését ismerve már túlhaladottnak tnhet ezekkel a régebbi mérésekkel fog-
lalkozni. A tények azonban azt mutatják, hogy az ismert korlátokon belül ezek a mérések
még további feldolgozásra is alkalmasak. A földi azonosítás és ellenrzés során szerzett
saját tapasztalataink, de már publikált küls vizsgálatok is ezt igazolják (Singh, A. K.
1975). A már meglev légi-gammaspektrometriai adatok földtani információ tartalmát tovább-
vizsgálni és hasznosítani tehát szakmailag helyes és feltétlenül gazdaságos tevékenység.

A thorium a kzetfáciesekben és a rétegsorban

A területi értékelés nyilvánvaló összefüggésben van a thoriumra vonatkozó
ismereteinkkel a különböz kzetfáciesekben és általában a rétegsorokban is.

A különböz kzetfáeieseken mért thorium értékek gyakorisági adatait a 2.

ábrán foglaltuk össze. A thorium eloszlását a rétegsorokban korábban már pub-
likáltuk (Wéber B. 1975).

A 2. ábrán szerepl gyakorisági görbék részadatait és az ott feltüntetett átlagos értéke-
ket izokoncentrációs thorium térkép és azonos méretarányú földtani térképek felhasználá-
sával, területmérésekkel számítottuk ki. A függleges tengelyen ábrázolt gyakorisági ada-
tok a vízszintes tengely értékközeinek valóságos területarányait tükrözik, az átlagos érté-

kek pedig a területtel súlyozott átlagot jelentik.

Az 5. ábrán feltüntetett gyakorisági görbe a ~ 10 000 km 2 teljes területen belül 3808 km*
jól feltárt terület adataira épült. A görbe lognormális eloszlást mutat. A területtel súlyozva
kiszámított 10,8 • 10—

4

% Th átlagérték mellett a srség függvény alapján megállapított
eloszlás típusnak megfelelen számított várható érték M(x) = 9,4 • 1

0~ 4 %, a szórás értéke

^D(x
)
= 3,4, a variációs koefficiens V(x) = 36,2%. A pozitív anomáliák alsó határa

Ca = 25 • 10_4% Th, p = 0,9985 valószínség mellett.

A thorium területi eloszlása

A vizsgált terület vázlatos földtani térképe a 4. ábrán, az azonos méretarányú
eloszlási térkép az 5. ábrán látható. Már a térképek felületes összevetésébl is

kitnik, hogy a thorium eloszlása a terület egészén, de a vulkáni és az üledékes
képzdmények elterjedési területein belül részleteiben is differenciált.

Vulkáni területek

Az Északi-középhegység földtani felépítésében a vulkáni képzdmények köz-
ismerten jelents szerepet játszanak. A koruk szerint mezozóos és miocén vul-
kánitok, (ultrabázikus-bázikus-intermedier-savanyú) kemizmusukkal is széles
skálát képviselnek. A vulkáni kzetek felett mért átlagos thorium tartalom,
a thorium geokémiai tulajdonságaival összhangban, a kemizmus jellegével kor-
relálva változott. A légi mérésekbl számított adatokat a 3. ábrán mutatjuk
be.

A mezozoós vulkánitok vizsgált elfordulási területei a Bükk hegységben van-
nak.
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MEZOZOIKUM MIOCÉN
3. ábra. A thorium eloszlása az Északi-középhegység vulkanitjaibau (WÉBEH B. 1975).

Fig. 3. Distribution of Th in the volcanics of the North Hungárián Highland Rangé (B. Wébkr 1975)

A triász korú, mérhet felszíni elterjedés óhutai diabáz és a bagolyhegvi
kvarcporfir (/áTl), közvetlenül Miskolc Ny-i szélén Bükkszentkeresztnél
20 • 10~ 4 % érték maximummal tnik fel a thorium térképen. A 2. ábrán
a triász korú vulkánitokra vonatkozó gyakorisági görbén a második maximum
kzetanomáliákat jelent. Ugyanezen a területen a kálium eloszlását is ismerve
tudjuk, hogy aTh és K anomáliák között nincs szoros térbeli kapcsolat. Szar-

vask környéki bázisos kzetek (diabáz, gabbró, wehrlit) a Bükk hegység kar-

bonátos rétegeire is jellemz összefüggen alacsony thorium tartalmú területbe

illeszkednek.

A 2. ábrán a mezozóos korú vulkánitokra felépített gyakorisági görbék egyaránt
Poisson eloszlással írhatók le. A homogenitás vizsgálat (Nagy Z. 1981) szerint a két kzet-
taniig is különbségeket mutató képzdménycsoport thorium tartalma 0,9995 valószín-
ségi szinten statisztikusan azonos. Mivel a kapott eredményhez vezet adatsorokat csak
azonos tulajdonságú hibák terhelik, ezért ennek a statisztikus megállapításnak csak
földtani-geokémiai okai lehetnek. A thoriumeloszlás oldaláról így felmerült származási és

kor kérdés megválaszolásának szerkezetföldtani jelentsége van. A közölt adatok egyút-
tal a részletes radiogeokémiai vizsgálatok lehetségeire is felhívják a figyelmet.

A kainozóos vulfcanizmust az Északi-középhegységben elssorban a miocén
korú, mészalkáli típusú andezites-riolitos-dacitos vulkánitok képviselik, de

Recsk környékén az eocén korú vulkánosság is megjelenik.

A felszínen, különösen a vizsgált terület Ny-i felében uralkodóan andezitbl

álló vulkáni hegységekben (Börzsöny-Dunazug, Központi Cserhát, Mátra), de

a Tokaji-hegységi andezitek területén is a thorium tartalomra viszonylag ala-

csony értékeket kaptunk. Az említett területeken belül általában az eloszlás

differenciáltsága sem szembetn. A finomabb részletekben (amelyek bemuta-
tását az 5. ábraként szerepl térkép dimenziói sajnos nem tették lehetvé) azon-

ban felismerhet, hogy a Th tartalom általában ott kisebb, vagy a legkisebb,

ahol az ortovulkanitok kálium tartalma magasabb vagy, ahol hipo-meta-kze-

tekké (propilit-kálitrachit) alakultak. Ilyen kzetek és folyamatok a Börzsöny-
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Dunazug hegység, a Mátra hegység és a Tokaji-hegység területén ismertek és

részletesen tanulmánvozottak (Pantó G.— Mikó L. 1904, Kubovics I. — Pan-
tó Gy. 1970, Székyné Fux V. 1970, Varga Gy. et al. 1975, Gyarmati P.

1977). Ezeknek a felfogásunk szerint tektonikusán meghatározott térben lezaj-

lott folyamatoknak egyik lényeges geokémiai jellemzje a kálium felszaporo-

dása. A korábbi publikációkban már tárgyalt káliummal jól indikált terek felett

észlelt Th-K viszony jellegét a 6. ábrán ismételten bemutatjuk. Az ábrázolt

adatok tartalma a thorium szempontjából az, hogy a thoriumeloszlás ismereté-

ben nagyobb valószínséggel ítélhet meg helyesen egy adott kálium dúsulás —
káliumanomália eredete. A kérdés kutatási jelentségét az az ismert tény szabja

meg, hogy a magasabb kálium tartalmú kzetek és kzetváltozatok megjelenése

a vulkáni területeken részben kapcsolatban van az ércesedési folyamatokkal.
Ezek légi felderítésében és minsítésében a kálium mellett a thoriumeloszlás

ismeretének így bizonyított jelentsége van.

Kedvez dimenziói miatt a bemutatott térképeken (4., 5. ábra) még látható

példa a telkibányai szulfidos-nemesfémes ércesedés kálitrachit feletti thorium
minimum a Tokaji-hegységben.

Az Északi-középhegvség felszínén magas thorium tartalmukkal a Bükk hegy-
ség D-i elterétl a Tokaji-hegységig a riolitok, ducitok és tufáik különülnek el

a legmarkánsabb módon. A thorium érzékenységét, egyúttal a mérések min-
ségét jelzi, hogy Gyöngyöstl É-ra (4 km) még a Mátra hegységi Kis-hegv cse-

kély felszíni elterjedési! riolitkúpja is feltnik a térképen (5. ábra).

A legnagyobb átlagos thorium tartalmat ("> 16 • 10 -4 %) a Bükk hegység
D-i elterében a Miskolc— Eger között ÉK— DNy-i csapásirány szerint elhe-

lyezked ún. bükkalji vulkánitok mutatják. Szükséges megemlíteni, hogy ezek
területén patakhordalékból széreléssel ortit kristályszemcséket lehetett kimu-
tatni (Nyári P. 1971).

A Tokaji-hegység a thorium eloszlás szempontjából területileg két részre

osztható.

6. ábra. A thorium eloszlása az Északi középhegység miocén vulkáni területeinek kálimobilizáeiós zónáiban (VVéber B.

1964)

Fig. 6. Distribution ofTh in the K mobilization zones of the Miocéné volcanic areas ofthe North Hungárián Highlanil
Rangé (B. WÉBER 1964)
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A hegység DK-i felére általában is jellemz nagyobb thorium tartalmú téren
belül a magasabb tartalmat mutató területek középvonalai megegyeznek a
részletes földtani térképezéssel (Gyarmati P. 1979) kimutatott vulkántekto-
nikai vonalak egy részével. így a thorium területi eloszlásában is tükrözdik a
Gönc— Abaújszántó —Szerencs vonal és az erre közel merleges Tokaj— Aba-
újszántó vonal. A hegység legnagyobb kiterjedés, összefüggen magas thorium
tartalmú területe (Ohuta és Tokaj között) kzetanomáliaként a Mondoka hegy
és a Szokolya hegy riolit tömegével kapcsolatos.

A hegység ÉK-i felében (Gönc — Sárospatak vonalától ÉK-re) annak ellenére,

hogy itt is riolitos kzetek és dacitok vannak túlsúlyban, a thorium eloszlási

térkép a DK-i területtl eltér, kisebb átlagos tartalmat tükröz. Okát egyéb
lehetségek mellett elssorban a hegységnek erre a részére jellemzbb és kiter-

jedtebb kálimobilizációval hozzuk öszefüggésbe. Több adat szól e mellett: itt

van a telkibányai kálitrachit, a Sátoraljaújhelytl Nv-ra lev Rudabányácska —
Vágáshuta-károlvfalvai kálium anomália területén a telkibányaihoz hasonló
kálitrachit elfordulása és a riolittufák adulárosodása volt megfigyelhet (Var-
gáné Máté K. 1961), továbbá a területrész nagyságához mérten relatíve sok
olyan terület van, amelyen a K tartalom >3% (\Véber B.— Géresi Gy. 1972).

Üledékes területek

A thorium területi eloszlását befolyásoló legfiatalabb, liolocén — pleisztocén,

áthalmozódásokat a Mátra hegység D-i elterében, a bükkalji vulkánitoktól

D-re és a csereháti területen (Gönc— Abaújszántó -Szendr Rakaca között)

lehet jól megfigyelni. Az els két területen egybefügg mintegy 85 km hosszú
és 8— 10 km széles „szóródási udvar” (Gyöngyös - Mezkövesd — Miskolc között

)

a hegységi területek vulkáni képzdményeinek anyagával indikált általánosan

D-i irányú eróziós anyagkiszállítást jelez. A Cserehát területén a thorium elosz-

lása már a pannon legfels rétegeivel is kapcsolatban lehet.

A kainozoikumot értékelhet nagyságú területen képvisel miocén és oligocén

korú fleg törmelékes rétegek nemcsak korukban, hanem a thoriumeloszlás

alapján is különböznek egymástól. A földtani és az eloszlási térkép (4., 5. ábrák)

összevetésébl kitnik, hogy amíg a miocén üledékek területei felett a thorium
tartalom 6—12 • 10 -4 % között van, addig az oligocén üledékek területére

inkább a 6 • 10~ 4 % vagy <6 • 10 -4% érték a jellemz. A miocén területen be-

lül kivételt képez alacsonyabb thorium tartalmával a Sajó jobbparti területe

(Upponytól É ra), az oligocénben pedig nagyobb thorium tartalom van a Duna
balparti mezozóos rögök környékén, a Börzsöny hegységtl K-re.

A thorium eloszlásában a börzsönyi terület nagyvonalú földtani felépítése is tükrözdik.
Keleten a rétegvulkáni komplexum (rupéli-alsóbádeni) üledékes fekvje az oligocén átla-

gának megfelel alacsony-, míg nyugaton a fed üledékek a miocén átlagát meghaladó
magasabb thorium tartalmat mutatnak. A thorium térképen jól követhet ívben a tho-

rium-kálium területi korrelációja is fennáll, ami vulkáni kapcsolatban az andeziteknél

általában savanyúbb kzetekre utal. A fed üledékekben ismert vulkáni anyag (tufitok,

tufás márgák) a thorium-kálium eloszlás alapján ilyen eredet lehet.

A vizsgált területen a mezozoikumot képvisel triász alaphegység elssorban

karbonátos rétegei a Buda— Pilis hegységben, a Cserhát területén, a Duna bal-

parti rögökben, a Bükk hegységben, az Aggteleki-karszt területen és ennek
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keleti szélén a Rudabányai-hegységben vannak a felszínen. Ezek közül a lega-

lacsonyabb átlagos thorium tartalommal, de a felszíni földtani képpel a legtel-

jesebb korrelációban a Bükk hegység karbonátos összletei ismerhetk fel,

hogy DNv-felé nyitott karéjba foglalják az ugyancsak triász korú de már
magasabb thorium tartalmat mutató agyagos, finomtörmelékes, helyenként

vulkanogén eredet közbetelepüléseket is tartalmazó kisgvri szericitpala for-

máció rétegeit. A Bükk hegység felszíni földtani képzdményeinek (a vulkánito-

kat is beleértve) a thoriumeloszlásban ilyen hséggel tükrözd képe kedvez
tapasztalatot jelent. A Rudabánvai-hegység ugyancsak karbonátos kzetekbl
álló szerkezetileg élesen lehatárolt öve, ha kiterjedésének megfelelen szeré-

nyebb méretekkel is, de környezetétl a Bükk hegységhez hasonló módon külö-

nül el. A Rudabánvai-hegységgel határos Aggteleki-karszt területén a thorium
térkép az ugyancsak karbonátos kzetek ellenére lényegesen magasabb felszíni

átlagértéket mutat. Feltételezett oka a karszt területén mállással képzd és

a kis lefolyási koefficiens miatt nagyrészt helyben is maradó vörösagyag. A
thorium eloszlását ezen a területen továbbértékelve figyelemre méltónak tart-

juk azt a Rudabánva— Aggtelek vonalától E-ra induló, határozott ÉK DNy-i
csapású magasabb (> 12 • 1 0

— 4 % )
thorium tartalmú sávot, amely a Rudabá-

nvai-hegység vonulatával az országhatár közelében találkozik és azzal hegyes
szöget zár be. Értelmezésünk szerint tektonikus kapcsolata van.

A vizsgált középhegységi területen belül a légi geofizikai mérések, és a tho-

rium eloszlásának ismerete a Buda— Pilis hegységben hozták a legfigyelemre-

méltóbb eredményt. Budapesttl Ny-ra olyan anomália terület vált ismertté

amelyen a triász dolomit és mészk között elforduló thoriumot mélységi ere-

detnek tekintjük. Az erre utaló adatok közül az anomália területen kimutatott
eheralit [TR, Th, Ca, U) (P, Si)()

4 ] ásványt említjük els helyen. A cheralitot az

ELTE Kzettan— Geokémiai Tanszékén, Kubovics 1. vezetésével határozták
meg (1980) általunk elkészített és mágneses szeparálással feldúsított prepará-

tumból. A vizsgálat lézer-színkép és elektron-mikroszonda felhasználásával

készült . A kiindulásul szolgáló alapmintában a ritkaföldfémek mellett niobium
is volt. A Th mélységi kapcsolatával összefügg további adatnak tekintjük az
anomália területen megfúrt kontakt — metaszomatikus hatásokat is mutató
nagyrészben biotitból álló, piroxént, apatitot, gránátot és olivin pszeumorfózát
is tartalmazó bázikus — ultrabázikus kzetet (biotitit). Egyik mintája az alábbi

t mutatta Hoffmann L. elemzése szerint
- (1980)

SiO, 39,25% CaO 15,15%
tío; 1,74 Na20 0,9
ai,o 3 6,6 k

2o 1,5
Fe20 3 7,29 p

2o5 1,46
FeO 1,09 izzítási

veszteség
14,38

MnO 0,05 C0
2 8,0

MgO 10,20 —

h

20 0,71

A thorium megjelenését a karbonátos alaphegység felszínén, terepi vizsgála-

tok alapján, hidrotermális hatásnak tulajdonítjuk.
Az Északi-középhegység paleozóos, jperm, karbon és devon korú, törmelékes-

agyagos-karbonátos rétegekbl álló területein (a Bükk hegység É-i részén Szil-

vásvárad és Málvinka között, az Upponyi-hegységben Mályinka és Uppony
között, a Szendri-hegység területén Szendr és Rakaca között) a thorium
eloszlási térkép nem mutatott ebben a cikkben részletesebb értelmezést igényl
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képet. (A Szendri-hegvség felett mutatkozó kissé magasabb thorium tartalom
az ugyanott felszíni mérésekkel is helyenként észlelt megnövekedett kálium
tartalommal együtt, a gyengén metamorfizált agyagpalában vulkáni anvag
jelenlétére mutat.)

Összegezve a vizsgált vulkáni és üledékes területeken a thorium eloszlására

vonatkozó tapasztalatokat megállapítjuk, hogy:

Az adott morfológiai, éghajlati viszonyok mellett a thorium területi elosz-

lásában tükrözdnek a földtani és kzettani viszonyok.

A thorium-eloszlás viszonylag érzékeny a szerkezeti kapcsolatra. Ennek a

kapcsolatnak a minségét a thorium felszaporodása (pl. a vulkántektonikai

vonalak mentén) vagy ,,hiánya” (pl. a metaszomatikus eredet kálizónák-

ban) jellemezheti. Egy adott (pl. vulkáni) területen a thorium-eloszlás tehát

olyan információt hordoz, amely a szerkezeti vagy ércképzdési folyamatok
felderítéséhez, vizsgálatához és minsítéséhez is felhasználható.

— A thorium és a kálium sajátos viszonya a neogén vulkanizmushoz tartozó

ércképzdési folyamatok hatásterületén bizonyára nem függvényszer
kapcsolat, de tapasztalati tényként el kell fogadni, a Th és K negatív korre-

lációját.

— Az üledékes területeken szerzett tapasztalatokból a Buda — Pilis hegység

példájára hivatkozva azt kell kiemelni, hogy a légi úton felmért thorium-

eloszlás ismerete, vizsgálata és földi ellenrzése lényeges adatokat szolgálta-

tott egy kutatási szempontból korábban csak elnytelenül vagy bizonyta-

lanul minsíthet terület felértékeléséhez, egyben a thorium-eloszlás isme-

retének önálló kutatási jelentségét is bizonyítja Magyarországon és a légi

thorium adatok további földi ellenrzésére ösztönöz (Barabás et al. 1975.).

Befejezés

A differenciált thoriumeloszlás földtani tény. Ezért a mindvégig azonos fizi-

kai paraméterekkel készült légi-gammaspektrometriai mérésekkel elállított

és bemutatott thoriumeloszlási térképet regionális geokémiai térképnek min-
sítjük.

Mint ilyen egyike a régió földtani arculatát jellemz dokumentációknak. A
térkép megszerkesztését, értelmezését és bemutatását idszervé teszik a szer-

kezeti fejldésmenet újraértékelésére irányuló törekvések is. Ezek végül is

elérkeznek ahhoz a nagyságrendhez, amelynél már jelentsége lesz az egyes

elemekre vonatkozó regionális ismereteknek, korrelációs viszonyaikkal együtt.
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Areal distribution of thorium in the North Hungárián Highland
Rangé in the light of gammaspectrometric results

B. Wéber

The North Hungárián Highland Rangé is constituted by volcanic and sedimentary
rocks (Fig. 4). The highest point of the Rangé is the Kékes (1015 m) in the Mátra Moun-
tains.

The paper deals with the areal distribution of Th as inferred from aero-geophysical
measurements in Hungary (Fig. 1). The Th distribution map has been prepared fór a
territory of 10 000 km 2

,
based on the results of aerial gammaspectrometric measurements

(Fig. 5). This is a régiónál geochemical map suitable fór studying the correlation between
geology and Th distribution.

The frequency curves of Th values characteristic of various lithofacies from the North
Hungárián Highland Rangé are shown in Fig. 2. The Th values measured above sedimen-
tary rocks and Miocéné volcanics show a lognormal distribution. The frequency curves
characteristic of Mesozoic volcanics can be described by Poisson distribution.

The distribution of Th in both volcanic and sedimentary areas is well-differentiated,

being interrelated with the geological pattem of the land surface and through this appa-
rently with the subsurface geological features and processes as well. These latter could be
observed to be manifested in several ways.

The first type is represented by rock anomalies of volcanic areas as magmas well-

differentiated from the viewpoint of Th (and K). Examples: the second maximum of the
frequency curve characteristic of the Triassic volcanics in Fig. 2; the large, continuous Th
anomaly area between Óhuta and Tokaj in the Tokaj rangé, an anomaly associated with
fluidal rhyolite. The second type in the andesite volcanic area (Börzsöny rangé, Mátra
rangé and somé areas of the Tokaj rangé) is characterized by decreasing or lowest amount
ofTh in those tectonically controlled zones, where potassium was excessively aecumulated
in the postvolcanic, hydrothermal (ore-genetic) metasomatic phases (propylitization,

K-metasomatism, K-trachyte). Example: the Th minimum measured above K-trachytes
with a sulphide-noble metál re mineralization around Telkibánya, Tokaj rangé (Fig. 4, 5).

Comparing the first two types and considering, in addition, the evidence of Fig. 6, one
can prove that even the knowledge of the distribution ofTh is of importance fór re pros-
pecting in volcanic areas, fór it enables a correct interpretation of the aerial potassium
distribution pattems. The third type (Buda—Pilis rangé) is represented by the Th ano-
maly area recognized westward from Budapest. Th in this area of Mesozoic sediments
appeared as a result of hydrothermal processes. Deep-situated sources in this case are
proved by the mineral cheralite [(TR, Th, Ca, U) (P, Si) 04 ] and by the composition of the
„biotitite” rock recovered by drilling in the anomaly area. This rock shows contact effects.

In the rock of the Th anomaly in turn even the presence of niobium could be monitorod

.

2 Földtani Közlöny
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Over much of the sedimentary areas the distribution of Th correlates with the surficial

lithological conditions, though it does reflect the latest geological processes as well.

A good example fór these latter is the „dispersion aureole”, ~85 km wide, in the Southern
foreland of the Bükkalja volcanics in the Mátra and Bükk ranges which is indicated by
the volcanic matériái of these ranges and which clearly shows the southward removal
of the eroded matériái (Fig. 4, 5). In Neogene sedimentary areas the comparatively large
Oligocene and Miocéné terranes can be usually separated írom each other. Within Mesozoic
terranes a reliable correlation between geology and Th distribution data is observable in
the Bükk rangé. As regards the Aggtelek Karst, an equally Mesozoic terrane, two parti-

cular features are reflected in Th distribution: the red clays formed in situ and nt affected

by anv transport owing to the peculiar morphogenetic circmnstances and to the low
coefficient of runoff on the one hand and the tectonic control on the other. This latter is

readilv illustrated by the distinct NE—SW trending strip showing a 12 • 10_ 4 % Th on the
map. Over the Paleozoic sedimentary terrane the Th distribution did nt show a pattem
worthy of special evaluation.
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A nyugat-magyarországi crossitit kzettani
jellemzi és genetikája

Dr. Kubovics Imre

*

(9 ábrával, 1 táblázattal, 3 táblával)

Összefoglalás: A Felscsatár melletti Nagyvilágos-hegyen nagy titán- és össz-

vastartalmú, változatos ásványi összetétel metaultrabázitok, többek között uralkodóan
crossitból álló titanitcrossitit, titanitkloritit, crossit-epidotpala váltak ismertté. A meta-
ultrabázitok kémiai összetétele— a metamorfózis allokémikus jellege ellenére— a szarvas-

ki ultrabázitokéhoz, fleg a hornblendit-változatokéhoz nagyon hasonló. Az összvastarta-

lomban mutatkozó eltérés másodlagosnak tekinthet. Az FeO +-nak a metamorfózis
okozta csökkenése ellenére mindkét kzettípus — az ultrabázitok általános jellegétl

eltéren — az ersen tholeiites sorozatba tartozik. Ezek alapján a Felscsatár környéki
titanitcrossitit-változatok eredeti magmatitja hornblendit, vagy ahhoz közeli összetétel
ultrabázit lehetett. A crossittartalmú metaultrabázitok az általában uralkodó alkáli-

amfiból mellett sok titanitot, változó mennyiség epidotot, továbbá rendszerint kevés
kloritot és albitot tartalmaznak. Az egykori szilikátok reliktumai nem mutathatók ki,

de valószín, hogy a fenti ásványegyüttes az eredeti amfiból, ill. piroxén és plagioklász

átalakulási terméke. A titanitnak ilmenitbl való keletkezése — az átalakulás fokától

függen változó mennyiség ilmenitreliktumok alapján — egyértelmen igazolható.

Mindezek szerint a fenti metamorfitok eredeti kzete a szarvaski magmatitokhoz hasonló,

vagy azokkal azonos földtani—kzetgenetikai viszonyok között keletkezhetett.

A nyugat-magyarországi-kelet-ausztriai Vashegy-csoportot az osztrák kuta-

tók (Schmidt, W. J. 1950, Pahr, A. 1960, Tollmann, A. 1963 stb.) a „Boros-

tvánki-Rohonci (pennini) metamorf sorozat” legdélibb tagjának tekintik. E
kiterjedt peremövben uralkodóan pélites — Pahr, A. (1971 .) és SCHÖNLAUB,
H. P. (1973) szerint jura-kréta idszaki — üledékképzdés befejez szakaszá-

ban a Kszegi— Rohonci-hegvség tágabb körzetében jelents magmás tevé-

kenység zajlott le, amely uralkodóan diabázt, diabáztufát, gabbrót és ultrabá-

bázitot szolgáltatott. Evren, I. (1972) a szerpentinitté alakult ultrabázitot

(peridotitot) a felsköpeny részleges megolvadásával keletkezett gabbró-nórit-

magma helybeli differenciációs termékének tekinti. A jelenlegi földtani hely-

zete nevezett szerint „szilárd állapotú tektonikus intrúzió” következtében ala-

kult ki. A magmatizmus központja Ausztria területén volt. Magyarországon a
piroklasztikum mellett csak kisebb lávapadok és esetleg tömzsök vannak.
Az alpi metamorfózis hatására az üledékekkel együtt a magmatitok is válto-

zatos összetétel, uralkodóan zöldpala-fácies (Evren, I. szerint zöldpala-,

albit-epidot-amfibolit- és amfibolitfácies) metamorfitokká alakultak át. A
Magyarország területén egykor lezajlott magmatizmus jellege tisztázatlan,

és nagyon sok az ellentmondásos megállapítás, fleg a mélységi kifejldés vonat-

kozásában. Varrók K. (1953, 1956) a viszonylag intenzív, ill. általános átala-

kulás ellenére durvaszem „amfiboígabbró”-t írt le, amelyben — megfigyelése

•Eladta a MTA Geokémiai Ásványtani és Kzettani Tudományos bizottságának 1979. november 12-i ülésén, a
MFT 1980. október 23-i és 1981. május 13. -i szakiilésén.

2*
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szerint — a sötétzöld amfibólok mellett a világos ,,földpátfoltok között” az

„ölivincsomók” is gyakoriak. A valószínleg nagyrészt csak szabad szemmel
meghatározott — a Nagyvilágos-hegv délkeleti lejtjérl származó „amfibólit-

gabbró”-t, ill. „amfibolgabbró”-t Vendel M.— Kisházi P. (1967) titanitos al-

bit-epidot-aktinolit-palának, a nagy mennyiség amfibólt pedig Ti-ban gazda-

gabb aktinolit-zöldamfibólnak minsítette. A leírások alapján valószínnek
látszik, hogy nevezettek a titanitcrossititnek minsített metaultrabázit egyik

eltér ásványi összetétel változatát határozták meg. A gabbró egykori meg-
létére, a viszonylag nagy ausztriai elterjedése ellenére, nincs határozott bizonyí-

tékunk. E kérdés kellképpen csak a hazai és az ausztriai határ menti metabázi-
tok-metaultrabázitok összehasonlító vizsgálatával tisztázható. A Nagyvilágos-

hegv délkeleti lejtjérl származó (1. ábra) durvaszemcsés, részben palás tita-

nitcrossitit uralkodóan 1 cm-es méret alkáliamfibólból és ilmenit utáni tita-

a b ab
9 íéé io f#i n[53 i2 E3 13

1—

1

1 ábra. Felscsatár környékének földtani térképe (Varrók Kornélia 1953. évi felvételének egy részlete). Jel-

magyarázat: 1. Patakhordalék, 2. Lösz, 3. Kavics, 4. Zöldpala (a : szálban, b : törmelékben). 5. Csillampala

(a • szálban, b törmelékben), 6. Szerpentinit, 7. Ilmenites szerpentinit, 8. Kloritpala, 9. Magnetites kloritpala, 10.

Talkum, 11. Amfibolitgabbró (titanitcrossitit), 12. Törésvonal, 13. Földút

Fig. 1. Geological mapof the vicinity of Felscsatár (detailfrom the map surveyed by K. Varrók in 1953). Le ge n d:

1 Alluvium of minor stream, 2. Loess, 3. Pebble, 4. Green-schist (a: in bedrock, b: in detritus), 5. Micaschist (a in

bedrock b in detritus), 6. Serpentinite, 7. Ilmenitic serpentinite, 8. Chlorite schist, 9. Magnetitic chlorite schist, 10.

Talc, 11. Hornblende gabbro (titanite-crossitite), 12. Fault, 13. Dirt road
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rútból áll. A jelzett lelhely környékén az ásványi összetétel csaknem folyama-
tosan változik, a titanittartalom ingadozása mellett a crossit mennyiségének
(78%-ról 17%-ra) csökkenésével párhuzamosan az epidot-, klorit- és az albit-

tartalom fokozatosan növekszik (2. ábra). A crossitithalmaztól távolabb a
zöldpalából és egyéb metamorfitokból álló törmelékek között a nagy magnetit-

és rendkívül nagy titanittartalmú kloritit és szerpentinit is megjelenik, ami a
crossitittel — crossit-epidotpalával együtt kis tömeg, de változatos ásványi
összetétel ultrabázisos kzetekbl való származást valószínsít. A metamorfi-
tokban mutatkozó különbségek elssorban a metamorfózis eltér jellegének, a
folyamat intenzitásának és idtartamának, ezekbl adódóan az egyensúlyi álla-

potokban észlelhet eltéréseknek tulajdoníthatók.
A titanitcrossititet két lényeges elegyrész, mégpedig titanit és crossit alkotja.

A táblás-izomét rikus titanitkristályok az eredeti ilmenit alakját hen megriz-
ték. Az átalakulás csaknem tökéletesen végbement, az ilmenit egykori meglé-

2. ábra. Egyes nyugat-magyarországi (Vashegy csoporti) metamorfitok ásványi összetétele. J el ni agyarázat:
1. Crossit, 2. Titanit, 3. Klorit, 4. Epidot, 5. Albit; Fv-5,8,12 = Titanitcrossitit, Fv-17 = Crossit-epidot-zöldpala

Fig. 2. Mineralogical composition of somé West Hungárián (Vashegy group) metamorphites. Legend 1. Crossite,
2. Titanite, 3. Chlorite, 4. Epidote 5. Álhite; Fv-5,8,12 = Titanite-crossitite, Fv-17 = Crossite-epidote greenschist

téré többnyire már csak a mikrométer-méret opak szemcsékbl következtet-

hetünk (I. tábla 1 — 2. és 3. ábra). A táblás kifejldés és ersen pleokroós

(a = bamássárga, /? = sötétkék-kék, y
— sötét kékeszöld, I. tábla 3— 4.)

crossit optikai tengelysíkja megközelítleg párhuzamos a (001) lappal, (aa ~
~ 10°), ami a meghatározást a típusostól eltér kémiai összetétel ellenére is

egyértelmvé teszi. A crossitkristálvok összetétele kissé inhomogén. Egyes alká-

liamfibólokon belül foltokban, vagy a hasadási síkok mentén, gyakran glauko-

fán is megfigyelhet, azaz a metamorfózis során a crossit nem érte el az egyen-
súlyi állapotot, ami a fkomponensek (kristályon belüli) koncentrációjának

jelents ingadozásában fejezdik ki (4. ábra). Meglep azonban, hogy a Ca
koncentrációja az amfiból belsejében a legkisebb, ami valószínleg elssorban
a primer ásvány inhomogenitásának vagy esetleg késbbi CaO-felvételnek a

következménye. A szilícium mennyisége viszont — valószínleg az utólagos de-

szilifikáció eredményeképpen — a peremek felé csökken. Ezzel magyarázható
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az adott p-t-viszonyok között stabilabbnak tekinthet A120 3
relatív mennyisé-

gének a növekedése (1. a 4. ábrát). A magnézium és a vas koncentrációjának
ellentétes változása, ill. a változás jellege, utólagos vasfelvételre utal.

Evren, Koller és Koller-Pahr szerint az ausztriai vastartalmú alkáliam-
fibólos metamorfitok ferrogabbróból keletkeztek. Koller és Pahr (1980) a

3. ábra. A Ca, Ti, Fe és Si intenzitásának vonal menti vál- 4. ábra. A Si, K, Fe, Mg, A1 és Ca intenzitásának vonal
tozása ilmenit utáni titanitban (titanitcrossitit, Fels- menti változása a crossitban (titanitcrossitit, Fels-
csatár). Intenzitás: imp/sec. A mikroszonda elemzést csatár). Intenzitás: imp/sec. A mikroszonda elemzést

GAlné dk. Sólymos Kamilla végezte Gálné dr. Sólymos Kamilla készítette

Fig . 3. Linear variation in the intensities of Ca, Ti, Fe and Fig. 4. Linear variation in the intensities of Si, K, Fe,
Síin post-ilmenite titanite (titanite crossitite. Fels- Mg, Ál and Ca in crossite (titanite crossite, Felscsatár),
csatár). Intensity: imp. per sec. Microprobe analysis Intensity: imp. per sec. Microprobe analysis carried out

carried out by Dr. K. Gál-Sólymos by Dr. K. Gál-Sólymos

Vashegv-csoport államhatár melletti részén lev részletesebben nem ismer-

tetett — alkáliamfibólos (az amfiból magja crossit vagy ferroglaukofán, a pe-

reme pedig edenit) ortometamorfitot is metagabbrónak tekinti. A nagy vastar-

talom, és az amfiból összetétele alapján valószínnek látszik, hogy e kzettípus
az általunk titanitcrossititnek leírt metamorfit egyik változata.

A fentiek szerint, valamint a titanitcrossitit-kzetnek, ill. a titanitklorititnek

a kovasavhoz viszonyítva nagy A1203
- és CaU-tartalmából következtetve a

nvugat-magyarországi eredeti magmatitokat nagy titán- és vastartalmú méla-
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gabbró-hornblendit, vagv/és az Evren (1972) által leírt ilmenites diallágithoz

hasonló összetétel piroxenit (részben peridotit is) képviselhette. Ezt a szár-

maztatást a crossittartalmú metamorfitok és a szarvaski hornblendit-diallág-

hornblendit nagyon hasonló kémiai összetétele is megersíti (I. táblázat).

A Vashegy-csoporti crossittartalmú metamorfitok és a szarvaski hornblenditek kémiai összetétele (súly %)
Chemical composition of crossite-bearing metamorphites from the Vashegy group and hornblendites from Szarvask

(weight %)
I. táblázat— Table I.

1 2 3 4 5

SiO, 40,82 40,51 38,75 39,68 42,60
TiO, 6,75 6,61 6,23 4,73 6,30

AljÖj 10,38 13,18 13,55 8,58 11,98
Fe202 9,46 9,87 8,83 7,40 5,4S

FeO 10,16 7,90 8,50 15,34 14,16

MnO 0,20 0,19 0,19 0,46 0,34

CaO 10,50 11,90 11,25 9,46 8,24

Na20 2,90 2,35 1,95 1,48 2,20

K,0 0,49 0,34 0,26 0,16 nvom.
PA 0,01 0.02 0,01 0,24 Ö,00
h 2o- 0,79 0,45 0,64 0,50 2,03

h2o+ 1.41 2,34 3,69 1,47 0,18
CO, 0,8 0,2 0,7 — —

ÖsszeseD

:

99,77 100,58 99,83 100,02 100,41

1 — 2. (Fv -5, Fv -12) Titanitcrossitit, Nagyvilágos-hegy, 3. (Fv-17) Crossit-epidotpala, Nagyvilágos-hegy, 4. Hornblendit,
Szarvask (12 elemzés átlaga), 5. Diallághornblendit, Szarvask (SzextpÉteby Zs. 1953). Az 1.— 2.— 3. elemzje
Hoffmann L. (ELTE Kzettan-geokémiai Tanszék)

1 — 2. (Fv-5, Fv-12) Titanite crossitite, Nagyvilágos-hegy, 3. (Fv-17) Crossite-epidote schist. Nagyvilágos -hegy, 4.

Homblendite, Szarvask (average of 12 analyses), 5. Diallage-hornblendite, Szarvask (Zs. Szentpétery 1953).
1 — 2—3. Analyst: L. Hoffmanx (Department of Petrography and Geochemistry, ELTE)

Feltn, hogy a nagyon hasonló kémiai összetétel metaultrabázit-változa-
tok ásványi összetétele, ill. az egyes elegyrészek százalékos aránya — a térbeli

közelség ellenére — rendkívül eltér (különösen akkor, ha a klorititet-szerpen-

tinitet is figyelembe vesszük). Eszerint — a metamorfózis allokémikus jellege

ellenére — az új szilárdfázis-összetétel kialakulása részben az eredeti kzetek
eltér szövetének, ásványi összetételének és idben-térben változó metamorf
folyamatoknak tulajdonítható. A fenti jelenségek, továbbá a nagyvilágos-hegvi

metamorfitoknak, valamint a szarvaski (és részben a ditrói) nagy vas-titán-

tartalmú hornblenditféléknek a különböz ásványi összetétel ellenére is nagyon
hasonló kémiai összetétele (I. táblázat; 5. ábra) arra is utalhat, hogy a meta-
morfózis nem járt lényeges kzettömegen belüli kémiai változással.

A crossit, valamint a nagy titán- és vastartalmú szarvaski ultrabázit

ugyancsak nagy Tiü2
- és FeO + -tartalmú hastingsites amfibóljának összetétele

nagyon hasonló (6. ábra). Az eltérés lényegében csak az utóbbi némileg na-

gyobb MgO- és CaO-tartalmában, valamint az alkáliák, fleg az Na.,0 kisebb

mennyiségében van. Azonban, amennyiben a mobilis nátrium koncentráció-

jától, ill. a Ca2+ és a Na+ képletbeli arányától eltekintünk, a szarvaski
hasztingszit a Myashiro-féle diagramon a crossit mezejébe esik (7. ábra). Ez a

nagyfokú hasonlóság az átalakulást nagyon megkönnyíti. Mivel a magmatitok
uralkodóan pélites tengeri üledékeken hatoltak át, ill. ezen üledékekkel közvet-

lenül érintkeztek, valószín, hogy az alkáliák koncentrációja már eredetileg

is nagyobb volt az átlagosnál. A viszonylagos mennyiségük a metamorfózis
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Nq 2 +K 20

5. ábra. Metagabbro- és hornblenditváltozatok, valamint típusos ofiolit ultrabázitjainak Na, + K,0—FeO*—MgO;
FeO* —MgO—Si0 2 ; FeO*—SiO,—TiO, és MgO—SiO,—TiO, hároraszögdiagramja. Jelmagyarázat: 1. Titanit-
crossitit, 2. Crossit-epidotzöldpala, Felscsatár, Nagyvilágos-hegy, 3. Homblendit, Szarvask 12 elemzés átlaga),
4. Homblendit, Szarvask (3 elemzés átlaga), 5. Diallág-hornblendit, Szarvask (SzEN'TPÉTERY Zs. 1953), 6. Horn-
blendit, Ditró (Szentpétery Zs. 1953), 7. Homblendit irodalmi átlaga (Szentpétery Zs. 1953), 8. Metagabbro,
Jufer-Horen, Svájc) Dietrich V. és Oberhá.ysli R. 1976), 9. Metagabbro Borostyánk—Rohonci-hegység (Koller F.

1977), 10. Harzburgit (7 elemzés átlaga), 11. Lherzolit (6 elemzés átlaga, Othris), 12. Plagioklász-lherzolit (3 elemzés
átlaga), 13. Harzburgit (8 elemzés átlaga), 14. Ortopiroxenit (Troodos, Menzies M. és Allén C. 1974)

Fig. 5. Triangular diagrams Na, + K,0—FeO*—MgO, FeO*—MgO— SiO, and FeO*—SiO,—XiO, of metagabbro
and homblendite varieties and ultrabasites of typical ophiolite. L e g e n d : 1 . Titanite crossitite, 2. Crossite-epidote
greenschist, Felscsatár, Nagyvilágos-hegy, 3. Homblendite, Szarvask, (an average of 12 analyses), 4. Homblendite,
Szarvask (an average of 3 analyses), 5. Diallage-hornblendite, Szarvask (Zs. SzENTPÉTERY, 1953), 6. Homblendite,
Ditró (Zs. SzENTPÉTERY 1953), 7. Average of homblendite based on references (Zs. SzENTPÉTERY 1953), 8. Metagabbro,
Jufer-Horen, Switzerland (V. Dietrich and U. Oberhínsli 1976), 9. Metagabbro, Borostyánk, Rechnitz Mts.
(F. Koller 1977), 10. Harzburgite (an average of 7 analyses), 11. Lherzolite (an average of 6 analyses, Othris), 12.

Plagioclase-lherzolite (an average of 3 analyses), 13. Harzburgite (an average of 8 analyses), 14. Orthopyroxenite
Troodos, M. Menzies and C. Allén 1974)

folyamán a CaO és a Si0
2
kilépésével némileg megnövekedett, de ennek elle-

nére alkáliafelvétellel is számolhatunk. A felszabadult CaO és SiO, reakcióba

léphetett az ilmenittel és ennek eredményeképpen keletkezhetett a sok tita-

nit, azaz:

CaO + Si02 -f FeTi03 -> CaTiSiO
s + FeO

ilmenit titanit

Az FeO esetleg részben beépülhetett az amfibólba, részben pedig eltávozott. A
crossitban megjelen glaukofánfoltok, de fleg a hasadási síkok mentén megfi-

gyelhet glaukofán (1. az I. tábla 3.) viszont már késbbi vastalanodási folya-

matot jelezhet. Az amfibólból való keletkezés esetén a crossit jellegzetes optikai

orientációja nyilvánvalóan az alpi orogenezis okozta nagyobb p— t hatására

alakult ki, amit az egyidej kisebb mérték kémiai változás is elsegített.

Hornblenditbl származó metamorfitok Kelet-Ausztriában nem ismeretesek,

de a szerpentinittestekben viszonylag gyakori, változatos összetétel, kisebb
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Nq
2
0+K

2
0

6. ábra. Metagabbró-hornblenditváltozatok és ultrabázitok amfiboljainak, valamint a felsesatári crossit Na 20 + K 20
—FeO*—MgO; FeO*—MgO— Si02 ; FeO*— Si0 2—Ti0 2 : MgO— SiÖ2—Tí0 2 háromszögdiagramja. Jelmagyará-
zat: 1. Amfiból a szigligeti bazalt lherzolitzárványából (Embey-Isztin A. 1976), 2. Aktinolitos amfiból metagabbró-
ból, 3. Alkáli amfiból metagabbróból Jufer-Horen, Svájc (Dietrich V. és Obershansli R. 1976), 4. Amfiból horn-
blenditbl. Szarvask (Szextpétery Zs. 1953), 5. Crossit titaniterossititbl, Felscsatár, 6. Amfiból amfibólgabbróból,

Szarvask (Embey-Isztin A. 1978)

Fig. 6. Triangular diagrams Na 20 + K 2
0—FeO*— MgO, FeO*—MgO—Si0 2 , FeO* — Si02—Ti0 2 ,

MgO—Si02—Ti0 2 of
metagabbro-hornblendite varieties and hornblendes of ultrabasites and Felscsatár crossite. Légén d: 1. Hom-
blende from a lherzolite inclusion in the basalts of Szigliget (A. Embey-Isztin 1976), 2. Actinolitic hornblende from
metagabbro, 3. Alcalic hornblende from metagabbro, Jufer-Horen, Switzerland (V. Dietrich and R. Oberhánsli
1976), 4, Hornblende from hornblendite, Szarvask (Zs. Szentpétery 1953), 5, Crossite from titanite crossitite,

Felscsatár, 6. Hornblende from hornblende gabbro, Szarvask (A. Embey-Isztin 1978)

FeO- és nagyobb MgO-tartalmú kontakthatás nélküli, ún. amfibólszaruszirt-

zárványok (Evren, I. 1971) alapján a meglétük — esetleg a mélyebb szintek-

ben — feltételezhet.

Noha a crossit alakja — és a kzet szövete is — inkább hornblenditbl való
keletkezésre utal, „ilmenites diallág”-ból történt kialakulását nem zárhatjuk
ki. Azonban, annak ellenére, hogy egyes klinopiroxének — fleg a diallág — sok
Al

203-t és összvasat tartalmaznak (pl. az ausztriai szerpentinitekben lencsék-

ként megjelen spinellpiroxenit klinopiroxénje 10,93% Al203-t és 8,21%
FeO+-t, a szarvaski diallághornblendit pedig mintegy 12% Al

20 3-t és 19—
20% FeO + -t tartalmaz (1. az I. táblázatot), crossittá való átalakulása csak je-

lentsebb viszonylagos kémiai változással, többek között Na20 és H20 felvéte-

lével mehet végbe, megközelítleg az alábbi egyenlet szerint:

Ca(Mg 0 375
Fe

0>375
)(Al, Fe3 +

) 0 25(Si175Al 0j25)O6 , azaz
diallág

4Ca(Mg, Fe) 0 75
(Al, Fe3+

) 0j25
(Si

1>75
Al 025)O6 -f FeO + l/2Na 20 +

diallág

l/402 + H20 = (NaCa)(Mg, Fe) 3(Al, Fe)2(Si7Al)022(0H)2 + 3CaO
crossit
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A keletkezett crossit a nátrium és a kalcium mellett kevés (mintegy 0,5%) ká-
liumot is tartalmaz, de a Caü mennyisége még így is lényegesen nagyobb az
átlagosnál. A 4-es koordinációjú alumínium és a vas(III) azonban a valóságban
a képletbelinél némileg kisebb koncentrációban szerepel.

Lúgos (alkáliás) oldatok hatására a zöldpalafácies p-t-viszonvai között a
fenti folyamat könnyen végbemegy. Az FeO az instabillá vált ilmenitbl szár-

maztatható, a felszabadult Caü pedig a titanit képzdéshez használódhatott fel.

A titanitcrossitittel azonos kémiai összetétel, crossit -epidotpala (crossit-

zöldpala) az elzhöz hasonlóan melagabbróból-hornblenditbl, diallághom-

0.0

CM

a)

LL
4-

f 0,5

\
cn
2

1,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4. 0.5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Fe
3+/Fe3+

+ Ti+Al
vl

IX 2 O 3

7. ábra. A felscsatári crossittartalinú kzetek, a bükki hornblenditváltozatok és a kelet-ausztriai metagabbrófélék
amfiboljainak Mg/Mg + Fe- + — Fe3+/ Fe 3 + + Ti 4- Aivt-diagraraja. Jelmagyarázat: 1. Crossit titanit-

crossititbl, Felscsatár, 2. Hastingsit hornblenditbl, Szarvask (Szextpétery Zs. 1953), 3. Alkáli amfiból meta-
gabbróból, Borostyánk—Rohonci-hegység (Roller F. 1978)

Fig. 7. Mg/Mg + Feí+ — Fe3+/Fe 5 ~ + Ti + A1VI diagram of hornblendes from crossite-bearing rocks of Felscsatár,
hornblendite varieties of the Bükk Rangé and metagabbros of Eastern Austria. L e g e n d: 1. Crossitefrom titanite

crossitite, Felscsatár, 2. Hastingsite from hornblendite. Szarvask (Zs. Szentpétery 1953), 3. Alcalic hornblende
from metagabbro. Borostyánk, Rechnitz Mts. (F. Roller 1978)

ferrogtaukofán

glaukofán crossit

riebeckit

\ > f

magnezio-

riebeckit

blenditbl, vagy piroxenitbl (diallágitból) egyaránt kialakulhatott. Amennyi-
ben a szarvaski ultrabázit amfibóljának összetételét megközelít rendszerbl
indulunk ki, a folyamat a lényegét tekintve az alábbi egyenlet szerint mehetett

végbe

:

2NaCa2(Mg2Fe2(Fe )Si6A12022) (OH

)

2 + 1/2Ü2 + 3H20 ->

hastingsit

2Ca2
(Al

2
Fe)(Si,Ü

7
• Siü4.O.OH) + Mg4Fe(Fe)Si3Fe)O10(OH)8 +

epidot klorit

+ Na20 + FeO 3Si0
2

Alumíniumfelesleg esetén a fenti komponensekbl albit (Na20 + 3Si0
2 4-

+ Al20 3
-> 2NaAlSi308 )

keletkezhet, ill. az FeO oxigén jelenlétében magnetit-

ként ”(H2S hatására pedig piritként) kiválhat (FeO + l/602
-> l/3FeFe2

0
4 ). E

feltételek hiányában a felszabadult komponensek eltávozhatnak, ill. más para-

méterek között beépülhetnek egyéb szilikátokba.
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Földpát jelenléte a fenti ásványegyüttes kialakulását kedvezen befolyá-

solja. A zöldpala-fáciesnek megfelel p-t-tartományban a plagioklászból kilép

az „albitmolekula”, az anortit pedig az amfibóllal (hastingsittel) reakcióba lép-

het, ennek eredményeképpen a crossit mellett epidotból, kloritból (szerpentin-

bl), álhitbl álló ásványegyüttes jöhet létre:

2NaCa2(Mg, Fe)4Fe
3 + (Si6Al2)022(0H)2 -+- 4CaAl2Si208

-j- 4H20 + 02 —
hastingsit anortit

-> 4Ca2
(Al25Fe2

+
5
)(Si

207 • Si0
4
.0-0H) +

epidot

+ Mg4Fe2(Si2Fe2)O10(OH)8 + 2NaAlSi308

klorit albit

E folyamatnak tulajdonítható, hogy a fenti három elegyrész többnyire jel-

legzetes csomókat alkot (II. tábla 1 — 3.).

Az amfiból összetételétl, ill. a színes elegyrész és az anortit mennyiségétl
függen változik az epidot vastartalma, de fleg a klorit összetétele. Elssor-
ban ebbl adódik az utóbbi elegyrész kémiai összetételében tapasztalható nagy
változatosság, ami az optikai sajátságokban, fleg pleokroizmusban és az inter-

ferencia-színben jut ersen kifejezésre.

Epidot piroxenitbl, azaz nagy alumínium- és vastartalmú diallágból is ke-

letkezhet, az alábbiak szerint:

2Ca(Fe 05Al 05)(Si 1
-Al 05)O6 + 1/40, + 1/2H,0 ->

piroxén
-> Ca,(FeAl,)(Si,0

7 . Si()
4
O.OH)

epidot

Ebben az esetben azonban albit nem képzdhet.
A fentiek szerint ugyanazon eredeti magmatitból — a zöldpala-, esetleg az

amfibolitfáeiesnek megfelel p-t-tartományban — nagyobb nyomáson és kisebb
hmérsékleten alkáli oldatok hatására uralkodóan crossitit, ill. titanitcrossitit,

kisebb nyomáson, magasabb hmérsékleten, valószínleg kalcium-hidrokarbo-
nátos oldatok közremködésével pedig crossit-epidotpala keletkezhetett.

Az ausztriai metagabbró alkáliamfibólja Koller F. (1978) szerint uralko-

dóan magnezioriebeckites-riebeckites összetétel. Ezzel szemben a nyugat-ma-
gvarországi ortomagmatit amfibólja az optikai jellemzi, fleg az optikai ten-

gelysík helyzete, és a kémiai összetétele, ill. az Mg(Mg -f- Fe 2+ — Fe3 + )Fe3+ +
-f- A1

VI 4- TiO,-értékek alapján — az átlagosnál nagyobb CaO- és kisebb
Na20-tartalma — azaz kissé a barroisithez közeli összetétele ellenére — egyér-

telmen crossitnak bizonyult (7. ábra). Az eltérés részben a kzet eredeti össze-

tételével, a magmatit tömegével, a metamorfózis intenzitásával, ill. idtarta-
mával magyarázható.
A szóban forgó nyugat-magvarországi „metamagmatitok” relikt szilikáto-

kat nem tartalmaznak, st helyenként a crossit glaukofánosodása is jelents.

Ennek ellenére, a nagyobb (több mm-es) titanitkristályokban gyakran látható

többnyire /nn-es méret ilmenitszemcsék arra utalnak, hogy az átalakulás

egyes helyeken nem fejezdött be teljesen (1. tábla, 3. ábra).

A crossit, de fleg a glaukofánosodása, továbbá az ilmenit leukoxénesedése,
ill. a nagy titanittartalom egyaránt az „oldatok” lúgosságára és nagyobb
H20-nvomásra utal. A lúgos „oldatok” elsegítették a vas(II)-nek az ilmenitbl



216 Földtani Közlöny 113. kötet, 3. füzet

való kilépését és oxidációját, ami lehetvé tette a nagy vas(III)-oxidtartalmú
crossit keletkezését. Kisebb nyomáson a vas(lI)-oxidnak az ilmenitbl való
kilépését nem követi a CaO-nak és az Siü2-nek a Ti0

2-vel való reakciója, ezért
az ilmenit fleg rutillá alakul át, az FeO pedig részlegesen vagy teljesen oxidá-
lódik és magnetitként, ill. vas(III)-oxidként kiválik. Ez a jelenség a dunántúli
fúrásokkal harántolt bázisos-ultrabázisos magmatitokban gyakran megfigyel-
het. Az átalakulás az alábbiak szerint mehet végbe:

2FeTi0 3 + l/202 + H
20 2TiO, + 2FeO(OH)

ilmenit

móltérf.

33,8 cm3 19,05cm 3 + 20,7 cm3 = 39,75 cm3

A srségviszonyokból, ill. a móltérfogatból is következik, hogy a fenti

folyamathoz az ilmenit titanittá alakulásánál kisebb nyomás és esetleg maga-
sabb hmérséklet szükséges. E jellegzetességekbl, továbbá a titanit nagy és a
karbonátok alárendelt mennyiségébl egyértelmen arra következtethetünk,
hogy a metamorf folyamatokban egyes metamorfitváltozatok kialakulásában a

és a t mellett a PH2o> valamint a lúgos (alkáli tartalmú) oldatok kiemelked
tényezként szerepeltek. Ez eredményezhette a crossit glaukofánosodását, va-

lamint a titanit (és az albit) stabilitását.

A Ph 2o és az alkáliák együttes szerepe a glaukofán képzdésében — feltehe-

ten még a nagy szubdukciós övékben is — általánosnak tekinthet. Ezt töb-

bek között a Felssajó (Radzim, Szlovákia) melletti metadiabázban megfigyel-

het mm-es vastagságú, glaukofánból, glaukofánból-albitból-epidotból, vagy
glaukofánból-epidotból-kalcitból-hematitból álló erecskék (III. tábla 1 — 4.),

valamint az alkáliamfibólnak az erek mellett megfigyelhet jelents dúsulása

és a szemcseméret növekedése is igazolják. A szubdukciós övékben a nagyobb
mélységbe kerül — nátriumban, valamint H20-ban általában gazdag — üledé-

kek alkáliás tartalmú oldata a megnövekedett hmérséklet és nyomás hatá-

sára, a törések, kzetrések mentén mobilizálódik, a környez kzeteket „átitat-

ja”, s megfelel oldatkoncentráció, ill. Ph 2o esetén - a gyakran megfigyelhet
ásványtársulásból következtetve 200— 400 °C-on, és 2— 4 kbar nyomáson is —
metamorf alkáliamfiból keletkezéséhez vezethet. Ezen p-t-tartományban azon-

ban csak glaukofánból-epidotból(-kloritból)-titanitból, albitból álló ásvány-
társulás jöhet létre. A glaukofánpala fácies egyes kritikus ásványainak, pl. a

lawsonitnak a keletkezéséhez, vagy az albitnak jadeitté és kvarccá, ill. a kalcit-

nak aragonittá alakulásához azonban az 5— 7 kbáros nyomás valószínleg

elengedhetetlen feltétel (Coleman, R. G. 1972).

A fentiek szerint glaukofán ill. metamorf alkáliamfibólok a szubdukciós övbe-

liektl lényegesen eltér földtani viszonyok között is keletkezhetnek. Az „alká-

limetaszomatikus” keletkezésre többek között Kamenicky, J. (1957) is utalt,

több szerz pedig laboratóriumi kísérletek alapján hívta fel a figyelmet a

H2
0-nyomás jelentségére. Megfigyeléseink és vizsgálati eredményeink mind-

két tényez szerepét egyértelmen igazolták.

Az osztrák kutatók vizsgálata szerint (Schönlaub H. P. 1973) az eredeti

magmatitok mezozóos, felteheten kréta korúak. A titanitcrossitit kora azon-

ban K/Ar-módszerrel 12 millió évnek adódott, ami — mivel az argon a hmér-
séklet emelkedésekor könnyen eltávozik — az utolsó nagy tektonikai mozgást,

és esetleg a crossittáalakulás befejezdését jelzi. Ebben az idben mehetett
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végbe a közel É — D-i szerkezeti öv mentén a nyugat-magyarországi területrész

leszakadásos süllyedése is.

A kszeg-rohonci-hegvségi ortometamorfitok a szarvaskihez hasonló ,,mag-
más” ultrabázitból, ill. a tágabb környékén gabbróból, diabázból és diabáz-

piroklasztikumból keletkeztek (5. ábra). Igazoltan „tektonikus” eredet mag-
matit Magyarország (Nyugat -.Magyarország) területén nem mutatható ki.

A

o
1

—

1 -

0
+

I P - 1 : * l -

4 6 8 10 12 14 15 18 20 22

FeO*

4. ábra. Metagabbró- és hornblenditváltozatok, valamint típusos ofiollt ultrabázitjainak FeO* — Ti02-diagramja.
Jelmagyarázat: 1. Titanitcrossitit, 2. Crossit-epidotzöldpala, Felscsatár, Nagyvilágos -hegy, 3. Hornblendit,
Szarvask (12 elemzés átlaga), 4. Hornblendit, Szarvask (3 elemzés átlaga), 5. Diallághornblendit, Szarvask (Szent-
pétery Zs. 1953). 6. Hornblendit, Ditró (Szentpétery Zs. 1953), 7. Hornblendit irodalmi átlaga (SZENTPÉTERY Zs.

1953), 8. Metagabbró, Jufer-Horen, Svájc (Dietrich V. és Oberhansli R. 1976), 9. Metagabbró, Borostyánk—
Rohonci-hegység (Kollár F. 1977), 10. Harzburgit (7 elemzés átlaga), 11. Lherzolit (6 elemzés átlaga, Otbris), 12.

Plagioklász-lherzolit (3 elemzés átlaga), 13. Harzburgit (8 elemzés átlaga), 14. Ortopiroxenit (Troodos, Mexzies M. és

Allén C. 1974)

Fig. 8. FeO*—Ti0 2 diagram of metagabbró and hornblendite varietiesand ultrabasites of tvpical ophiolite. Legend:
1. Titanite crossitite, 2. Crossite-epidote greenschist, Felscsatár, Nagyvilágos-hegy, 3. Hornblendite, Szarvask (an
average of 3 analyses), 5. Diallage hornblendite, Szarvask (Zs. Szentpétery 1953), 6. Hornblendite, Ditró (Zs.

Szentpétery 1953), 8. Metagabbró, Jufer-Horen, Switzerland (V. Dietrich and R. Oberhansli 1976), 8. Metagabbró,
Borostyánk, Rechnitz Mts.(F. Koller 1977), 10. Harzburgite (an average of 7 analyses), 11. Lherzolite (an average
of 6 analyses, Othris), 12. Plagioclase lherzolite (an average of 3 analyses), 13. Harzburgite (an average of 8 analyses),

14. Orthopyroxenite (Troodos, M. Menzies and C. Allén 1974)

TiO,-nek az összvastartalommal (8. ábra) és a bázicitással (9a. ábra) párhuza-
mos növekedése, ill. mindkét komponens nagy koncentrációja egyértelmen
arra utal, hogy az ultrabázitok a szarvaskihez hasonlóan „fordított” differen-

eiációval jöttek létre. A nagvvilágos-hegyi metamagmatitoknak a szarvaski-
nél lényegesen nagyobb oxidációs foka (FeO’/FeO + értéke a bükki 0,15-0,3-
mal szemben 0,5) másodlagos.
A metamorfózis folyamán az FeO +/MgO hányados — az FeO részleges eltá-

vozása következtében — általában csökken, ennek ellenére még a metaultra-

bázitok is egyértelmen a tholeiites sorozatba tartoznak (9b. ábra).
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9. a—b ábra. Metagabbró- és hornblenditváltozatok, valamint típusos ofiolit ultrabázitjamak Xi02—Si02 , továbbá
FeO + /MgO— Si0 2-diagramja. Jelmagyarázat: 1. Titanitcrossitit, 2. Crossit-epidotzöldpala, Felscsatár,
Nagyvilágos-hegy, 3. Homblendit, Szarvask (12 elemzés átlaga), 4. Hornblendit, Szarvask (3 elemzés átlaga), 5.

Diallág-hornblendit, Szarvask (Szentpétery Zs. 1953), 6. Hornblendit, Ditró (Szentpétery Zs. 1953), 7. Horn-
blendit irodalmi átlaga (Szentpétery Zs. 1953), 8. Metagabbró, Jufer-Horen, Svájc (Dietrich V. és OberhInsli R.
1976), 9. Metagabbró, Borostyánk—Rohonci-hegység (Koller F. 1978), 10. Harzburgit (7 elemzés átlaga), 11.

Lherzolit (6 elemzés átlaga, Othris), 12. Plegioklász-lherzolit (3 elemzés átlaga), 13. Harzburgit (8 elemzés átlaga), 14.

Ortopiroxenit (Troodos, Menzies M. és Allén C. 1974)

Fiy. 9. a—b. Ii02—Si02 and FeO +/MgO—SiOt diagrams of metagabbró and hornblendite varieties and ultrabasites

of typical ophiolite. L e g e n d: Xitanite crossitite, 2. Crossite-epidote greenschist, Felscsatár, Nagyvilágos-degy,
3. Hornblendite, Szarvask (an average of 12 analyses), 4. Hornblendite, Szarvask (an average of 3 analyses), 5.

Diallage-hornblendite, Szarvask (Zs. Szentpétery 1958), 6. Hornblendite, Ditró (Zs. Szentpétery 1953), 7. Referen-

ces-based average of hornblendite (Zs. Szentpétery 1953), 8. Metagabbró, Jufer-Horen, Switzerland (V. Dietrich and
R. OberhAnsli 1976), 9. Metagabbró, Borostyánk, Rechnitz-Mts. (F. Koller 1978), 10. Harzburgite (an average of 7

analyses), 11. Lherzolite (average of 8 analyses), 12. Plagioclase-lherzolite (average of 3 analyses), 13. Harzburgite (av.

of 8 analyses), 14. Orthopyroxenite (Xroodos, M. Menzies and C. Allén 1974)

Vasban és titánban gazdag ultrabázit-bázit az ismertetett két lelhelyen kí-

vül kisebb TiO,- és FeÜ + -koncentrációval a Tornakápolna-Szögliget környékén
és a Budaörs—Vál környéki fúrásokkal harántolt alkáli jelleg bázitokban-

ultrabázitokban is kimutatható, de a korábbi kutatásaink alapján a Velencei-

hegység északkeleti részén is valószínsíthet. Eszerint a Tornai kartszttól a

felscsatári Nagyvilágos-hegyig nagy Ti02
- és FeO + -tartalmú, bázisos-ultrabá-

zisos kzeteket tartalmazó öv húzódik. A mészalkáli kzetek mellett a fentiek-

hez hasonlóan nagy vastartalmú, valamint az átlagosnál több Ti02-t
tártál-
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mazó, ugyancsak tholeiites metabázitok az Alpokban is gyakoriak (5,8. és 9.

ábra), ami egyértelmen „magmás” eredetre utal. Ez az azonosság vagy nagy
hasonlóság az eredeti kzetek felteheten nagy korkülönbsége ellenére is a
magmás kzetképzdési folyamatok, ill. a földtani-nagyszerkezeti viszonyok,

felsköpenv-kéregsajátosságok nagyfokú egyezését jelezheti.

Az ausztriai metabázitokat a helyi szerzk többsége ofiolitos eredetnek
tartja (Koller, F., Pahr, A. 1980). Azonban, a típusos ofiolitok és a magyar-
országi bázisos-ultrabázisos kzetek összetételében, fleg az SiO, függvényében
vizsgált FeO +/MgO értékében, rendkívül nagy a különbség (9b. ábra), ami
egvértelmen genetikai okokra vezethet vissza. Mindezekbl egyéb, fleg
irodalmi adatok alapján is — azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a nyu-
gat-magyarországi és a litéri-darnói nagyszerkezeti övben megjelen bázisos-

ultrabázisos magmatitok olvadéka a felsköpeny átlagosnál nagyobb vastar-

talmú szilikátjainak szelektív olvadási terméke. A gyors, de kismérték szét-

nyílás eredményezte hirtelen nyomás- és hmérsékletesökkenés a nagyobb ti-

tán- és vastartalmú szilikátok részleges megolvadásának, ezáltal az FeO
(-Ti()2 )

elsdleges és másodlagos (differenciációs) feldúsulásának kedvezett.

Mindezekbl, valamint a metamagmatitok földtani helyzetébl és összetételé-

bl következtetve, az Alpok egykori tágabb körzetében a szétnyílás a magyar-
országinál sokkal nagyobb volt, de a kialakult „geoszinklinális” a fenti terüle-

ten sem haladhatta meg lényegesen a Vörös-tenger jelenlegi szélességét.
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Táblamagyarázat — Explanation of Plates

I. tábla — Plate I.

(Felscsatár, Nagyvilágos-hegy délkeleti lejtje)
(Felscsatár, SE slope of Nagvilágos-hegy)

l.Titanit ilmenitmaradvánnyal. Titanitcrossitit (Fv-12). IN, 140x
1. Titanite with relict of ilmenite. Titanite crossitite (Fv-12), IN, 140 X

2.

Titanit ilmenitmaradvánnyal és crossit. Titanitcrossitit (Fv-12), IN, 140 x
2. Titanite with relict of ilmenite, and crossite. Titanite crossitite (Fv-12), IN, 140 x
3. Glaukofánfoltos és a hasadási síkok mentén glaukofánosodó crossit. Titanitcrossitit

(Fv-12), IN, 140 x
3. Crossite with mottles of glaucophane and bound to getting glaucophanized along clea-

vage planes. Titanite crossitite (Fv-12), IN, 140 x
4. Crossit titanittal és epidottal. Titanitcrossitit (Fv-17), IN, 140 x

4.

Crossite with titanite and epidote. Titanite crossitite (Fv-17), IN, 140 x

II. tábla — Plate II.

(Felscsatár, Nagyvilágos-hegy délkeleti lejtje)

(Felscsatár, SE slope of Nagyvilágos-hegy)

1.

Epidotból és álhitbl álló fészek titanitcrossititban (Fv-5), IN, 35 X
1. Nests (pockets) consisting of epidote and albite in titanite crossitite (Fv-5), IN, 35 X
2. Epidot — albit és crossit tianitcrossititben (Fv-12), IN, 140 x
2. Epidote-albite and crossite in titanite crossitite (Fv-12), IN, 140 X
3. Crossit-epidotpala szöveti képe crossittal, albittal, epidottal és titanittal (Fv-17),

+N, 35 X

3.

Crossite-epidote schist texture with crossite, albite, epidote and titanite (Fv-17),

+N, 35 X

III. tábla — Plate III.

(Felssajó (Radzim), Szlovákia)

1.

Glaukofánér metadiabázban. IN, 140 X
1. Glaucophane veinlet in meta-diabase. IN, 140 X
2. Glaukofánból—albitból-epidotból álló ér metadiabázban. IN, 36

X

2. Glaucophane—albite—epidote veinlet in meta-diabase. IN, 35 X
3. Glaukofánból—epidotból—kalcitból—hematitból álló érkitöltés metadiabázban.

IN, 35 X
3. Gangue of veinlet consisting of galucophane, epidote, calcite -and hematite in meta-

diabase. IN, 35 X
4. Glaukofánból—epidotból—kalcitból—hematitból—álhitbl álló érkitöltés metadia-

bázban. IN, 35 X

4.

Glaucophane -epidote—calcite—hematite—albite gangue in méta—diabase. IN, 35 x

Petrological characteristics and genetic features of crossitite from
western Hungary

I. Kubovics

On the Nagyvilágos-hegy at Felscsatár metaultrabasites of high titanium and totál

iron content and a varied mineralogical composition, including predonnnantly crossite-

composed titanite crossitite, titanite chloritite and crossite-epidote schist, could be identi-

fied. Despite the allochemical character of the metamorphism, metaultrabasites are verv

siinilar in Chemical composition to the ultrabasites of Szarvask, mainly to the varieties of

hornblendite. The divergency in totál iron content may be regarded as secondarv. In
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spite of the metamorphism-induced reduction of FeO + both types of rock belong, in a
striking contrast to the generál character of the ultrabasites, to the heavily tholeiitic

series. Accordingly, the original magmatité of the titanite crossitite varieties from the
neighbourhood of Felscsatár may have been hornblendite or an ultrabasite of nearlv
the same composition. In addition to alcalic hornblende, usually predominant, the crossite-

-containing metaultrabasites contain varying quantities of epidote, furthermore, little

chlorite and albite usually as well. Relicts of one-time silicates cannot be identified, bút
it is probable that the mineral assemblage above is the product of alteration of original

hornblende and pyroxene and plagioclase, respectively. That titanite has been formed from
ilmenite can be proved convincingly in the light of the ilmenite relicts varying in amount
in dependence on the degree of alteration. According to all the foregoing, the source rock
fór the above metamorphites seems to have been formed under geological-petrogenetical
circumstances very similar to or identical with those of the magmatites of Szarvask.

3 Földtani Közlöny
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I. tábla — Plate I.

3 4
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II. tábla Plate II.

3*
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3 4
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Az ÉK-clunántúli terület eocén plankton
Foraminifera zónái

Horvnthné Kollányi Katalin

(5 ábrával)

Összefoglalás: Az ÉK-dunántúli terület számos mélyfúrási rétegsorából nyert
plankton Foraminifera fauna részletes vizsgálatával öt standard zónát (Bolli 1957, 1972)
sikerült kimutatni.

Felsóeocén: Globorotalia cerroazulensis s.l. zóna
Globigerinatheka semiinvoluta zóna

Középseocén: Truncorotaloides rohri zóna és

Orbulinoides beckmanni zóna,
Globorotalia lehneri zóna.

A Truncorotaloides rohri és Orbulinoides beckmanni zónák külön-külön felismerhetk,
egymástól való elhatárolásuk azonban a vizsgált területen nem vihet keresztül. Meg-
állapítható, hogy* az ÉK-dunántúli terület plankton Foraminiferával igazolható legidsebb
képzdménye az operculinás márga, ami a középseocén közepénél idsebb nem lehet.

A rétegsor magasabb tagjai a középseocén fels részét és a felseocént képviseli.

Az ÉK-dunántiili terület eocén képzdményeinek plankton Foraminiferáival

1969 óta foglalkozom. A fúrásokból és feltárásokból származó minták vizsgála-

tával Gidai László bízott meg. A nagyszámú fúrásból azokat választottam ki a
dolgozat alapjául, amelyek jelents vastagságú rétegsort harántoltak és vi-

szonylag gazdag plankton Foraminifera faunát tartalmaznak. Ezek elhelyez-

kedése az 1. ábrán látható.

Az ÉK-dunántúli területen a középseocén üledékképzdés nem kedvezett a
plankton Foraminiferáknak. Az üledékek nagy része sekélytengerben, partkö-

zeiben képzdött, helyenként esökkentsósvízi betelepülésekkel. így ezekben a
képzdményekben fleg a bentosz Foraminiferák dominálnak, a plankton ala-

kok ritkák. Ritkaságuk ellenére a plankton Foraminiferák — nagy földrajzi

elterjedésük és rövid fajöltjük révén — alkalmasak e képzdmények biosztra-

tigráfiai tagolására.

A felseocén transzgressziót követen lerakodott márgásabb, nviltabbvízi

képzdmények plankton Foraminiferákban gazdagabbak. így, az ezekben a
rétegekben kimutatott plankton biozónák jól és biztosan korrelálhatok távoli

területek zónáival is.

A Dorogi-medence eocénjének plankton Foraminiferák alapján történ els
biosztratigráfiai zónabeosztása Vitálisáé Zilahy L.-tól (1967) származik (2.

ábra). Ezt a zónabeosztást ugyanazokra a képzdményekre alkalmazta, amit
jelen munkámban magam is vizsgáltam, de a zónák leírásánál nincs hivatkozás
konkrét fúrásokra vagy képzdményekre. Azt a körülményt Vitálisné Zilahy
L. (1967) is felismerte, hogy a középseocénben uralkodó üledékképzdési vi-

szonyok nem voltak ideálisak a plankton Foraminiferák számára, ezért zóna-
beosztását maga is kísérleti jellegnek tekintette.
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1967-es munkájában hat plankton Foraminifera zónát különítetett el. Az
1. zóna az iprézi (egyes szerzk cuisi emeletnek említik) a 2. 3. 4. zóna a lutéciai,

az 5. és 6. zóna pedig a priabonai emeletbe tartozik. Ezt a zónabeosztást
az általam vizsgált hasonló rétegsorokban alkalmazni nem lehetett. Ennek ma-
gyarázata a következ: Vitálisn é Zilahy L. 1. zónáját a Globorntalia pentaca-

merata zónát az iprézi emeletbe tartozónak veszi. Ezt a zónát szerinte a névadó
faj jellemzi. A Globorotalia pentacamerata Sitbbotina faj viszont az alsó- és

középseocénbl egyaránt ismert a Kaukázusban, így ez önmagában nem je-

lentheti az adott képzdmény biztos alsóeocén korát. Stainforth, R. M.—
Lamb, J. L.— Luterbacher, H. — Beard, J. H. — Jeffords, R. M. (1975)

munkájában a Globorotalia pentacamerata zóna ugyan az alsóeocén legfels

zónája a faj ottani tömeges elfordulása alapján, de a faj fajöltje a szerzk
szerint is a Globorotalia lelmeri zóna tetejéig, a középseocén középs zónájáig

tart. A Vitálisné Zilahy L. 1. zónájában említett Globorotalia pentacamerata

Subbotina alak mellett felsorolt fajok többsége ugyancsak elfordul a közép-

seocénben, így az 1. zóna alsóeocén korba való sorolása indokolatlan.

Szts E. (1967) a Nummulites sabplanulatvs-os agvagmárgából — ami azonos

Vitálisné Zilahy L. által az iprézi emeletbe sorolt Nnnmiulites subplanulatus-

szal jellemzett foraminiferás agyagmárgával — plankton Foraminiferákat mu-
tatott ki és ezek alapján ezt a képzdményt alsólutéciai korúnak tartja.

A lutéciai emeletet Vitálisné Zilahy L. 3 zónára bontotta. Legalsó zónája

a 2. zónának nevezett Globigerapsis higginsi, Globigerapsis kugleri zóna. A
y ,Globigerinoid.es” higginsi Bolli faj az általam vizsgált fúrásokból származó
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AZ ÉK-DUNÁNTÚLI TERÜLET
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2. ábra. Az ÉK-dunántúli terület bio- és litosztratigráfiai tagolása

Fig. 2. Bio- and lithostratigraphy of NE Transdanubia
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operculinás márga mintákban együtt fordult el a Globigerinatheka mexicana
kugleri (Bm, Loeblich et Tappan) fajjal. A ,,Globigerinoides” higginsi Bot.t.t

fajnak a fajöltje az alsóeocén legfels zónájától a középseocén Globorotalia

lehneri zóna tetejéig terjed. A Globigerinatheka mexicana kugleri (Bolli, Loeb-
lich et Tappan) faj fajöltje viszont a Globorotalia lehneri zóna aljától az
Orbulinoides beckmanni zóna tetejéig tart. így a két faj együttes elfordulása
pontosan megadja a Globorotalia lehneri zónát, ami viszont a középseocén
középs zónája és semmiképpen sem helyezhet a középseocén legaljára,

ahogy azt Vitálisné Zilahy L. teszi, ellentétben Bolli (1957) adataival.

A 3. Globorotalia rotundimarginata zónát Vitálisné Zilahy L. e faj megje-
lenése alapján állította fel. Ez a faj viszont Subbotina (1953) szerint az alsó-

eocéntl a felseocén aljáig élt. A 2. zónát jellemz Globigerapsis higginsi

(Bolli) (— ,,Globigerinoides
1
’ higginsi Bolli) és Globigerapsis kugleri Bolli,

Loeblich et Tappan (— Globigerinatheka mexicana kugleri Bolli, Loeblich
et Tappan) fajok viszont még ebben a zónában is élnek. így a Globorotalia

rotundimarginata zóna elkülönítése megalapozatlannak és feleslegesnek tnik.
A lutéciai emelet legfels zónája Vitálisnénál a 4. zóna: a Globigerina corpulenta,

Globorotalia rugosoaculeata zóna. A Globorotalia corpulenta Subbotina faj való-

ban a középseocén legfels zónájában induló faj, de vizsgálataim során ez a faj

csak a bakonyi területrl került el, az ÉK-dunántúli területrl nem. A többi
kísér fauna a középseocén mélyebb zónáiban is élt.

Vitálisné 5. és 6. zónái (Bolli (1957) felfogásával egyezen) a felseocénre
terjednek ki. Ennek a két zónának az érvényességét vizsgálataim alapján én is

bizonyítottnak látom.

A nagyszámú vizsgálati anyag ismeretében az adott területre Bolli (1972)

plankton biozóna beosztását tartottam legjobban alkalmazhatónak. A zóna-

beosztás alapja Bolli (1957) trinidadi munkája, amelyet 1972-ben némileg
módosított. Azóta e zónabeosztás érvényességét a világ számos pontján igazol-

ták (pl. Possagno: Toumarkine et Bolli (1975), É-Afrika és Közel-Kelet: Haq
et Al'bry (1981) stb.).

Az ÉK-dunántúli területen elforduló plankton Foraminiferák fajöltje iro-

dalmi adatok alapján a 3. ábrán látható.

Az ÉK-dunántúli területen, a Dorogi-medencében Bolli zónái közül három
középseocén és két felseocén plankton biozónát sikerült kimutatni:

Felseocén: Globorotalia cerroazulensis s.l. zóna
Globigerinatheka semiinvoluta zóna

Középseocén: Truncorotaloides rohri és Orbulinoides beckmani zóna
Globorotalia lehneri zóna

j*. 2. ábrán látható Bot.t.t (1972) plankton Foraminifera zónáinak alkalma-

zása az ÉK-dunántúli terület eocén képzdményeire, valamint ezek biosztra-

tigráfiai tagolása. A területen lev legidsebb formáció a kszenes összletet

jelent tatabányai formáció, ami plankton Foraminiferákkal nem szintezhet.

A fölötte lev dorogi formáció (a kszenet fed márga, operculinás márga)

határai néhánv méteres eltéréssel egybe esnek a Globorotalia lehneri zóna hatá-

raival.

A dorogi formációra települ tokodi formáció plankton Foraminiferák alap-

ján a Truncorotaloides rohri és Orbulinoides beckmanni zónába tartozik. A
naeysápi formáció kb. a Globigerinatheka semiivoluta zónának felel meg.
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A Nvergesújfalu-31 . sz. fúrásban harántolt márgás képzdmény (ami nem
vonható be a fleg mészkbl álló nagysápi formációba, hanem valószínleg
a móri formációhoz tartozik) a Globorotalia cerroazulensis biozónába sorolható.

Globorotalia lelmeri zóna

Ez a területen elforduló legidsebb zóna, ami a középseocén középs zóná-
ja. Ezt a zónát pontosan jelöli a ,,Globigerinoid.es” higginsi Bolli és Globige-

rinatheka mexicana kugleri (Bolli, Loebi.ich et Tappan) fajok együttes jelen-

léte. A 3. ábrán jól látható, hogy a ,,Globigerinoides” higginsi Bolli faj & Globo-

rotalia lehneri zóna végén kihal, a Globigerinatheka mexicana kugleri (Bolli,
Loeblich et Tappax) faj viszont a Globorotalia lehneri zóna alján jelenik meg.
Ez a két faj gyakran fordul el együtt.

Kísér faunája leggyakrabban: Globorotalia spinulosa Cushman, Globorotalia

spinuloinflata (Bandy), Truncorotaloides topilensis (Cushman), Truncorotaloi-

des rohri Broennimann et Bermudez, Globigerinatheka mexicana barri
(
Broen-

nimann) stb. A 4. ábrán mutatom be az egyes biozónák helyzetét az általam
vizsgált fúrásszakaszok rétegsorában. Jól látható, hogy a Globorotalia lehneri

zónába az EK-dunántúli területen az operculinás márga rétegek tartoznak.

Pl. 0-1846: 373,1— 415,7 m; 0-1860: 298,9-310,4 m: Tj-14: 384,0— 429,0 m;
Tj-45: 303,5— 328,5 m; Ns-71: 351,4— 405,2 m stb.

Orbulinoides beckmanni és Truncorotaloides rohri zóna

Bolli fenti két zónája a lutéciai emelet fels részét jelenti. Vizsgált terüle-

tünkön a mintákban talált plankton fauna szegényes volta miatt a lutéciai

emelet fels részét tovább bontani nem lehetett, így a fenti összevont zónanév
alkalmazását tartottam célszernek.

Az Orbulinoides beckmanni és Truncorotaloides rohri zóna közötti határt az

ÉK-dunántúli területen meghúzni nem lehetett, mivel hiányzik az Orbulinoides

beckmanni zónát pontosan jelöl névadó faj. Az ezt kísér többi plankton forma
viszont a fölötte lev Truncorotaloides rohri zónában is megvan.
A bakonyi területen, ahol a nviltabbvízi üledékképzdés következtében a

plankton Foraminiferák sokkal nagyobb számban lépnek fel, a fenti két zónát

sikerült elkülönítenem a Bakonvszentkirály- 3. sz. fúrásban (Horváthné Kol-
láryi K. (1984)

A Globorotalia lehneri zóna végét megbízhatóan jelzi a ,,Globigerinoides” hig-

ginsi Bolli, valamint a Globorotalia broedermanni Cushman et Bermudez
fajok kihalása: az Orbulinoides beckmanni-Truncorotaloides rohri zóna kezdetét

innen számítjuk. A fels határt megadja a viszonylag gyakori tüskés Globoro-

taliák kihalása pl. Globorotalia spinulosa Cushman, Globorotalia spinuloinflata

(Bandy), Globorotalia lehneri Cushman et Jarvis, Truncorotaloides rohri

Broennimann et Bermudez, Truncorotaloides topilensis (Cushman), valamint

a felseocén Globigerinatheka semiinvoluta (Keijzer) els megjelenése.

A zóna leggyakoribb faunaelemei a fent említett Globorotalia és Truncorota-

loides fajok mellett a Globigerina linaperta Finlay, Globigerina yeguaensis

Weinzierl et Applin, Globigerinatheka mexicana barri (Broennimann), Glo-

bigerinatheka index index (Finlay), Globigerina venezuelana Hedberg stb. Az
ÉK-dunántúli területen az operculinás márga fölötti középseocén rétegek



Horváthné K oll ány i: Az EK-dunántúli eocén plankton Foraminiferái 231

AZ EK dunántúli terület FÚRÁSAINAK
BIOSZTRATIGRÁFIAI KORRELÁCIÓJA

-<
cr
o
i—
<
cr

t/i

o
z
o
cr

O
CD

<
cr

CL

-<
cr
o
h-
<
cr
h-
M
i/l

O
CD

O
m

Globorotali a

cerroazulensis

sl

Globigerinathe -

ka
semiinvoiuta

cr

Lü
CG
iC
-<
(/Io

z
<
_J
M
1/1

O
cr

o

m
ifi

O
cr
o

o

>-

z
-<
_J
M
t/1

o
cr
o

<
>-

z
-<
CD

<
cr

<

64.0

-<
—

i

cr
<

CL
-<
in
>-
cd
<

-3
Cf)

CD
cr

4,5

138.3

UJ

u

o

LU

o

l-UJ

1988

Truncorotaloi-
des rohri

Orbul inoides

beckmanni

Globorotalia

lehneri

334,3

395.5

97,5 355.0

245.5

30 6.9

371,1

455,3

298.9

34 3.8

214 4

425.0

381.0

438,4

294.6

303.5

343,8

195 6 1772

371,3

4 50.9

300,3

Globigerinathe-
ka

subconglobata
subconglobata

4. ábra. Az ÉK-dunántúli terület fúrásainak biosztratigráfiai korrelációja

Fig. 4. Biostratigraphic correlation of the boreholes in NE Iransdanubia

tartoznak ebbe a zónába. Pl. Tj-14: 365,0— 381,0 m; Tj-45: 294,6— 303,5 m;
Ns-71: 195,6—371,3 m stb.

Globigerinatheka semiinvoiuta zóna

A felseoeén e legalsó zónája jól elhatárolható az alatta lev középseocén
Truncorotaloides rohri zónától. A zónát a Globigerinatheka semiinvoiuta (Keij-
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zer) faj jellemzi, aminek fajöltje pontosan erre a zónára terjed ki. Ezzel együtt
eltnnek a középseocénben általános tüskés Globorotaliák és változatos
plankton faunaegyüttes jelenik meg. A plankton Foraminiferáknak ez a közép-
seocén üledékekkel szembeni nagyarányú felszaporodása egyúttal jelzi az üle-

dékek nyiltabbvízi képzdését is.

Leggyakrabban elforduló fajok: Globigerinatheka semiinvoluta (Keijzer),
Globigerina linaperta Finlay, Globigerina yeguaensis Weinzierl et Applin,
Globigerinatheka mexicana barri (Broennimann), Globigerinatheka index index
(Finlay), Globigerinatheka subconglobata luterbacheri Bolli, Globigerinatheka
index tropicalis (Blow et Banner), valamint gyakran megjelenik itt & Globige-
rina ouachitaensis Howe et Wallace faj is, ami virágzását az oligocénben éri

el.

Az ÉK-dunántúli területen ebbe a zónába a Xs-71. sz. fúrás 138,3 — 195,6 m
közötti üledékei tartoznak a vizsgált anyagból.

Globorotulia cerroazulensis s. I. zóna

Ez a felseocén fels zónája. Az alatta lev Globigerinatheka semiinvoluta
zónától a névadó Globigerinatheka semiinvoluta (Keijzer) faj kihalásával és a

Globorotalia cerroazulensis cocoaensis Cushman faj megjelenésével különíthet
el. Itt már nem találhatók meg a nagy Globigerinatheka fajok, kísér faunáját
fleg az eocénben induló, de az oligocénben gyakori Foraminiferák alkotják.

Pl. Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace, Catapsydrax unicavus Bolli,
Loeblich et Tappan, Catapsydrax dissimiUs (Cushman et Bermudez), Globi-

gerina triloculinoides Plummer stb.

A Globorotalia cerroazulensis zónát az ÉK-dunántúli területen a Lábatlan,
Xvergesújfalu körüli területrl sikerült kimutatni. Pl. Xy-31: 40,0 140,9 m
között.

* * *

Az 5. ábrán látható az ÉK-dunántúli terület néhány fúrásának litosztratig-

ráfiai korrelálása és plankton zónái. (A formációhatárok kijelölése Bernhardt
Barna szóbeli közlése alapján történt.)

A fúrások elhelyezése DXv—EK irányú szelvényben történt. A rétegsorok

ábrázolásánál a tatabányai és dorogi formáció határát vettem viszonyítási felü-

letnek. Az egyes rétegoszlopokban csak az általam vizsgált képzdményeket
tüntettem fel. A különböz fúrásszakaszokban kijelöltem a kzettani jellegek

alapján elkülöníthet formációkat, valamint a plankton Foraminiferákkal iga-

zolható biozónákat.

A szelvényben jól látható, hogy a biozóna határok szinte soha nem esnek

pontosan egybe a formáció határokkal, 7— 50 m-es eltérések is jelentkeznek.

Ez — néhány mintavételi hiánytól eltekintve — abból adódik, hogy míg a

formáció határok térben és idben eltolódó fácieshatároknak felelnek meg,

addig a biozóna határok valódi izokron felületek.

Megfigyelhet az is, hogy a Csákberény-89. sz. fúrás rétegsorában már a k-
szénösszlet meddjében is megjelennek az els tengeri elöntéssel jelentkez

plankton Foraminiferák, míg ÉK-felé haladva ezek az alakok a kszén fölött,

a dorogi formáción belül, egyre magasabb szintben lépnek fel (Xagysáp- 71. sz.

fúrás). Ez a jelenség összefüggésben lehet a Dunántúli-középhegység középs-
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eocénjében kimutatott, általános, DNy-ról jöv transzgresszióval (Dudich-
Kopek 1980), de azt mindenképpen bizonyítja, hogy a planktonikus szerveze-
tek számára optimális feltételeket és migrációs lehetséget nyújtó pelagikus
medencéket a vizsgált területrl DNy-ra kell keresni.
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Eocéné planktonic foraminiferal zones in NE Transdannbia

K. Horváth-Kollányi

From the great number of boreholes pút down in NE Transdanubia the author has
selected those which penetrated a sequence of considerable thickness and contain a relati-

vely rich planktonic foraminiferal faima. The location of these boreholes is shown in Fig. 1.

ín NE Transdanubia the Middle Eocéné sedimentation did nt favour the planktonic
foraminifera. Major part of the sediments was deposited in a shallow-water, near-shore
environment, locally with interbedded brackish-water layers. Thus, the resulting deposits
are characterized by the predominance of benthonic foraminifera, the planktonic forms
being sparse. In spite of their sparsity, planktonic foraminifera, with their large geo-
graphic distribution and short stratigraphic rangé, are suitable fór biostratigraphic
classification of the afore-mentioned deposits. Deposited after Laté Eocéné transgression,

the more marly, more openwater sediments are more rich in planktonic foraminifera.

Thus the planktonic zones identified in these beds correlate well and safely with zones
distinguished even in quite remote regions. The first, tentative zoning of the Dorog Basin
Eocéné, based on planktonic foraminifera, was developed by L. Vitális-Zilahy (1967)
(see Fig. 2). The present writer has been unable to apply the afore-mentioned zonal scale

to the sequence studied by her, as the deseription of the zones does nt include any refe-

rence to boreholes or formations whatever.
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In the light of the hst of results available the author has held the planktonic biozona-
tion bv Bolli (1972) to applv best to the study area. The base fór the zonal scale has been
Bolli’s work on Trinidad (1957) which he somewhat modified in 1972. The biochrons of
the planktonic foraminiferal species occurring in NE Transdanubia are shown in Fig. 3.

In Fig. 5 the lithostratigraphic correlation and the planktonic zones of somé boreholes
from the study area are given.

In the Dorog Basin within the NE Transdanubian area three Middle Eocéné and two
TJpper Eocéné planktonic biozones from among the Bolli zones could be identified:

Upper Eocéné: Globorotalia cerroazulensis s. 1. Zone
Globigerinatheka semiinvoluta Zone

Middle Eocéné: Truncorotaloides rohri and Orbnlinoides beckmanni Zone
Globorotalia lehneri Zone

Globorotalia lehneri Zone

The oldest zone, the middle one of the Middle Eocéné, occurring in the study area. The
zone is exactly delineated by the joint presence of ,,Globigerinoides” higginsi Bolli and
Globigerinatheka mexicana kugleri (Bolli, Loeblich et Tappan). As can be seen clearly in

Fig. 3, ,,Globigerinoides” higginsi Bolli gets extinct by the end of the Globorotalia lehneri

Zone, while Globigerinatheka mexicana kugleri (Bolli, Loeblich et Tappan) appears at the
base of the Globorotalia lehneri Zone. The two species often occur together. Most frequent
elements in the zone: Globorotalia spinulosa Cushman, Globorotalia spinuloinflata (Bandy),
Truncorotáloldes topilensis (Cushman), Truncorotaloides rohri Broennimann et Bermudez,
Globigerinatheka mexicana barri (Broennimann), etc. The position of the particular
biozones in the lithologic column of the borehole intervals studied by the present writer is

shown in Fig. 4. It can be seen very well that in NE Transdanubia the Globorotalia lehneri

Zone is represented by the Operculina Mari (e. g. 0-1846: 373.1—415. 7 m; 0-1860: 298.9

—

310.4 m; Tj-14: 384.0—429.0 m; Tj-45: 303.5—328.5 m; Ns-71: 351.4—405.2 m, etc.).

Orbulinoides beckmanni and Truncorotaloides rohri Zone The above two zones of Bolli
represent the upper part of the Lutetian Stage. Because of the poor planktonic fauna found
in the samples from the study area, the upper part of the Lutetian could nt be further
calibrated, so the writer has considered pertinent to use the above composite zonal name.

The boundary between the Orbulinoides beckmanni and Truncorotaloides rohri Zones in

SE Transdanubian could nt be defined ,because the eponymous species exactly delinea-
ting the Orbulinoides beckmanni Zone is missing there. However, the other planktonic
forms associated with it are present even in the Truncorotaloides rohri Zone above it.

In the Bakony area, where because of the more openwater sedimentation the planktonic
foraminifera are represented in mucii greater number, the author has succeeded in distin-

guishing the above two zones (K. Horváth-Kollányi 1982) in the borehole Bakony -

szentkirály-3 (in press).

The end of the Globorotalia lehneri Zone is reliably indicated by ,,Globigerinoides” hig-

ginsi Bolli as well as the extinction of Globorotalia broedermanni Cushman et Bermudez:
it is from this date that the beginning of the Orbulinoides beckmanni-Truncorotaloides rohri

Zone is counted. The upper boundary is given by the extinction of the relatively frequent

j

spinate Globorotalia forms such as Globorotalia spinulosa Cushman, Globorotalia spinuloin-
flata (Bandy), Globorotalia lehneri Cushman et Jarvis, Truncorotaloides rohri Broen-
nimann et Bermudez Truncorotaloides topilensis (Cushman) and the first appearance of
Upper Eocéné Globigerinatheka semiinvoluta (Keijzer). In addition to the afore-mentioned

i Globorotalia and Truncorotaloides species, Globigerina linaperta Finlay, Globigerina yegua-
ensis Weinzierl et Applin, Globigerinatheka mexicana barri (Broennimann), Globigeri-

I natheka index index (Finlay), Globigerina venezuelana Hedberg, etc. are the most frequent
faunistic elements of the zone. In the study area the Middle Eocéné beds overlying the
Operculina Mari belong to this zone. (e. g. Tj-14: 365.0—381.0 m; Tj-45: 294.6—303.5 m;
Ns-71: 195.6—371.3 m, etc.).

! Globigerina semiinvoluta Zone

This lowermost zone of the Upper Eocéné can be readily delineated from the underlying
Middle Eocéné Truncorotaloides rohri Zone. The zone is characterized by Globigerina semi-

i involuta (Keijzer), a species with a biochron exactly corresponding to this zone. At the
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same time, thespinate Globorotalia common in the Middle Eocéné disappear and a varied
planktonic assemblage makes its appearance. This marked proliferation of the planktonic
foraminifera compared to the Middle Eocéné sediments indicates, at the same time, that
the sediments must have been deposited farther offshore. Most frequentlv occurring speci-

es: Globigerinatheka semiinvoluta (Keijzer), Globigerina yeguaensis Weinzierl et Applix,
Globigerinatheka mexicana barri (Broexnimaxn), Globigerinatheka index index (Finlay),
Globigerinatheka subconglobata luterbacheri Bolli, Globigerinatheka index tropicalis (BLOwet
Baxxer). In addition, Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace, a species reaching its

flourish in the Oligocene, often appeai’s here too. In the study area the sediments inter-

sected in the 138.3 to 195.6 m interval of borehole Ns-71 belong, from the matéria! studied,
to this zone.

Globorotalia cerroazulensis s. I. Zone

This is the upper zone of the TTpper Eocéné. From the underlying Globigerinatheka semi-
involuta Zone, it can separated by the extinction of the eponymous Globigerinatheka semi-
involuta (Keijzer) and the first appearance of Globorotalia cerroazulensis cocoaensis

Cushman. The large Globigerinatheka species cannot be found here anymore, and the
associated fauna is constituted mainly by foraminifera setting in during the Eocéné, bút
frequent in the Oligocene [e. g. Globigerina ouachitanesis Howe et Wallace, Catapsydrax
unicavus Bolli, Loeblich et Tappan, Catapsydrax dissimilis (Cushmax et Bermudez),
Globigerina triloculinoides Plttmmer, etc.].

In the study area the Globorotalia cerroazulensis Zone could be delineated in the neigh-

bourhood of Lábatlan and Nyergesújfalu (e.g. 40.0— 140.9 m).
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Vitrmitvizsgálatok a Zalai-medence
felskréta-harmadidszaki összletén

Iharosné Laczó Ilona *—Vet István*

(5 ábrával, 1 táblázattal)

1. Bevezetés

Dolgozatunkban Nagylengyel környékén melyült kolajkutató mélyfúrások
felskréta és harmadidszaki magmintáin az OKGT megbízásából végzett vit-

rinit reflexióképességi mérések eredményeit mutatjuk be szénhidrogéngeoké-

miai és sföldrajzi következtetéseket vonva le bellük.

197S. évi méréseink azt mutatták, hogy a vizsgált magminták többségében

a vitrinitszemcsék reflexióképességük alapján gyakran 2, esetleg 3 — 4 jól elváló

csoportba is sorolhatók 0,5 %, 1 ,1 %, 1 ,6% és > 2% átlagos R° értékekkel.

Az általános szakmai gyakorlatnak megfelelen a legkisebb R°-értéket (min-

táinknál 0,5% körül) mutató csoportot tartottuk a kzettel „egykorúnak” és

így mérvadónak a kzet valamely CH-képzdési zónába való besorolásához.

A nagyobb R°-érték (1,1 % körüli, 1,6% körüli, illetve 2% feletti) csoportokat

feltételesen áthalmozottnak tartottuk.

A kzettel „egykorúnak” tartott, vitrinitcsoport meglepen kicsiny Rc
-ér-

téke (0,5% a kezdeti olajképzdési zóna fels határának felel meg), az áthalmo-
zottnak tartott vitrinitszemcsék nagy gyakorisága, illetve az R°-értékeik kö-

zötti igen nagy különbség (1,1 illetve >2%) jelents földtani következteté-

sekre adtak alkalmat.

E következtetések kiinduló alapját 1979-ben részletesebb mikroszkópos mé-
résekkel igyekeztünk biztosabbá tenni.

2. Az elvégzett vizsgálatok

2.1. A vitrinit reflexióképességének mérése

A méréseket Reichert mikrofotométerrel végeztük, amely Zetopán Pol-ból,

valamint a hozzátervezett észlel és mér elektronikából áll. A mérésekhez
etalonként flintüvegbl készült prizmát használtunk és olajimmerzióban mér-
tünk. A prizma reflexiója olajban: R° = 0,77 %> az olaj törésmutatója: n =
= 1,516, objektív: 90/1, 3, mérési hullámhossz: 546 nm. A bemutatásra kerül
mérési eredményeink tehát olajimmerzióra vonatkoznak (R° = R olajban).

A mérésekhez polírozott felület csiszolatokat használtunk. A polírozott felüle-

ten lehetleg 50 egyedi pont reflexióját mértük. A mérési pontok közötti távol-

•Magyar Állami Földtani Intézet, 1142 Budapest Népstadion út 14.
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ságot úgy választottuk meg, hogy az 50 pont kiterjedjen a teljes mérend
felületre. Minden ponton meghatároztuk a maximális és a minimális reflexió-
képességet. A mérések számtani közepét a továbbiakban R^ax , ill. R^-el
jelöljük.

2.2. Vizsgálati eredmények

Az 1979. évi reflexióképességi mérések eredményeit az I. sz. táblázatban
foglaljuk össze és példaként néhány mintáról külön hisztogramot közlünk
(1. ábra) az R^ax és R°,in értékekre egyaránt. A szemcseméretek dokumentálá-
sára visszatérünk.

Az els és második vitrinit csoport és Rgiin értékei és azok szórása a Zalai-medencébl vizsgált felskréta és

harmadidszaki kzetekben
I. táblázat—TabU I.

Vitrinit reflexióképesség %

Fúrás helye
Masszám, mélység m-ben

Földtani kor
0,5% körüli csoport 1,1% körüli csoport

Rmax szórás ^min szórás ®mai szórás Rmin szórás

Xagvlengyel
236 6, 2795—2796,5 E, 0,57 0,02 0,57 0,02 1,12 0.06 1,01 0.06
404 1, 2206—2208 K. 0,53 0,03 0,53 0,03 1,06 0,09 0,98 0.07
403 10, 2239—2240 K? 0,47 0,01 0,47 0,01 1,13 0.09 1,02 0,07
412 2, 2296—2298 E, 0,54 0,04 0,53 0,03 1,08 0,04 1,01 0,05
413 10, 2711,5—2730,5 E, 0,52 0,03 0,52 0,03 1,16 0,09 1,04 0,07
413 10, 2711,5—2730,5 e 2 0,52 0,03 0,52 0,03 1,11 0,07 1,00 0,05
414 13, 2610—2611 E? 0,50 0,02 0,50 0,02 1,10 0,06 1,00 0,05
415 10, 2269—2270 e 2 0,49 0,02 0,49 0,02 1,08 0,05 0.99 0,04

Pusztaapáti
2 3, 2592—2600,3 ji. 0,50 0,04 0,50 0,04 1,07 0,04 0,98 0,05
7 7/1, 2745,0—2753,0 E, 0,53 0,03 0,53 0,03 1,11 0,07 1,00 0,05
2 16, 2892,0—2897,0 S, 0,51 0,01 0,51 0,01 1,25 0,05 1,11 0,04

Szilvágy 33 2811, 3362—3378 Ej 0,68 0,02 0,68 0,02 1,17 0,07 1,05 0,05
Ortahaza 21 12, 2006—2009 0,51 0,04 0,51 0,04 1,13 0,05 1,01 0,05

and ^min values of the first and second vitrinite groups and their scatter in Upper Cretaceous and Tertiary

samples from the Zala Basin

Néhány mondatban kitérünk a használt nevezéktanra. A kzetekben mik-

roszkóposán megfigyelhet szervesanyagú szemcséket általában csak a szén-

kzettanban használatos gyjtnevekkel
— exinit (H-ben leggazdagabb)
— vitrinit

— inertinit (H-ben legszegényebb)
illetjük. Az exiniten belül használjuk a sporinit, illetve az inertiniten belül a
fuzinit és pszeudovitrinit szkébb tartalmú elnevezést is. Egyetlen mintában
sporinitszemesék is elfordultak, nagy jelentségük miatt ezeknek R°nax és

Rmin értékét is mértük. A pszeudovitrinit és fuzinit reflexióképességét nem
mértük.

2.3. Az eltér reflexióképesség csoportok anyaga

A következkben szándékosan figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy az exinit,

vitrinit, illetve inertinit morfológiájuk, szerkezetük alapján mikroszkóp alatt

jól elkülöníthetk-e.
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Az els megválaszolandó kérdés az, vajon a mért szervesanyagú szemcsék
valóban vitrinit-anyagúak-e ?

Az 1,15% körüli R^,ax-érték szemcsék nem állhatnak fuzinitbl, ahhoz túl

kicsi a reflexióképességük. A pszeudovitrinit nem zárható ki teljesen, mivel
Nerucsev et al (1974) szénmacerátumokra közölt fénytörési adataiból számítva
ennek a legkisebb R°-értéke 0,9 — 1,1% (2. ábra).

Az 1,15% körüli R^ax'Ot mutató szemcsék anizotrópiája igen jól egyezik a

vitrinitre közölt irodalmi adatokkal (3. ábra). A pszeudovitrinit anizotrópiájá-

ra nem ismerünk adatokat, de valószíntlennek tartjuk, hogy azonos R° esetén

azonos lenne a vitrinitével. Mindezek szerint a 1,15% körüli Rmax-érték
szemcséket vitrinitnek tartjuk.

Meg kell jegyeznünk, hogy egyes mintákban (pl. Nagylengyel— 404. 2206
2208 m) ezt a csoportot a nagyobb R°-értékek felé nehéz lehatárolni. E szem-
csék valószínleg oxidáltak és az 1,15% körüli R^ax érték csoporthoz tartoz-

nak.
A legkisebb, 0,5% körüli R^ax érték csoportnál elvileg vitrinit és exinit

jöhet számba. Az R^ax- Rmin mérések nem adnak támpontot e két szerves-

anyag elkülönítésére, mivel 0,5% R°-nél még nincsen mérhet anizotrópia.

Nem keveredhetnek, mert 0,5% körüli R° érték vitrinit mellett a megfelel
átalakulási fokú exinit R° értéke ~-0,2%.
A 0,5%, illetve 1,15% körüli R^ax érték populációkat együttesen értékelve

két lehetséget kell megvizsgálni: exinit (R^ax 0,5%) és vitrinit (R^,ax 1,1 5%)
vagy: vitrinit (R^ax 0,5%) és vitrinit (R^ax 1,15%).
A 4. ábra a kszenek exinitje (sporinit) R^ax változását mutatja a mellette

elforduló vitrinit R^ax-nak függvényében. (Alpern, 1970, Somers et al.

1975). Az összetartozó vitrinit és exinit (sporinit) R^ax-értékek az azonos h-

2. iíbra. Egyes szervesanyagok reflexióképességének függése a szénülésfoktól (Nerucsev et al. 1974)

Fig. 2. Dependence of the reflectance of the individual organic materials on the coalification ránk
(Neruchev et al. 1974)
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3. ábra. A vitrinit R^ai és R^
1n

értékének kapcsolata. Jelmagyarázat: 1. Sok minta átlaga (Stach’s Xextbook)

2. Egyedi adatok (Alpekx, Lemos de Souza, 1970), 3. A Zalai-medencébl vizsgált minták (az 1,1% körüli, ill. a 2%-
nál nagyobb Rg, aT érték csoportok értékei külön-külön)

Fig. 3. Relationship between R£iax aDtl ®min va'ues of vitrinite. L e g e n d: 1. Average of many samples (Stache

Textbook), 2. Individual data (Alpern, Lemos dE SorzA, 1970), 3. Samples studied from the Zala Basin (values of
groups with an R^ of about 1.1% or more than 2%, separately)

történet során elért átalakulásnak felelnek meg. Jól látható, hogy a f olaj-

képzdési zóna fels részén (R^ax vitrinit 0,75%), az exinit (sporinit) R^ax —
a sokkal kisebb, de az átalakulás elrehaladásával a vitriniténél gyorsabban
emelkedik.

Az exinit R^ax-nak 0,45%-ról 0,6%-ra való 0,15%-nyi növekedése csupán
0,12%-nvi (1,04%-ról 1,16%-ra) Rmax növekedéssel jár a vitrinitnél.

Ha az általunk vizsgált mintákban a 0,5% körüli R^ax érték populációt

exinitnek tételezzük fel, megvizsgálhatjuk, milyen a viszony a másik, biztosan

vitrinit anyagú csoport R^ax-ával. A mintákat a 4. ábrán feltüntetve azt talál-

juk, hogy 2 kiugró mintától eltekintve az 1. és 2. csoport R^ax-ának viszonya -

mivel nem ismerjük az exinit-vitrinit R£,ax-kapesolat szorosságát — nem mond
ellent az exinit-vitrinit feltételezésének.

Vizsgáljuk meg közelebbrl a mérési adatokat.

Az Ortaháza 21. sz. fúrás 2008— 2009 m mélységközébl vett felsmiocén
mintában 3 sporinit szemcse került el, R^ax-uk egyaránt 0,2%-nak bizonyult !
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R°
ox

vitrinit ( ill 2 populáció)

4. ábra. A vitrinit és az exinit (sporinit) R£ax értékének kapcsolata kszénben. Jelmagyarázat: 1. Vitrinit

-

sporinit (SOMERS et al., 1975), 2. Vitrinit — exinit (Alpern, 1970), 3. 2. csoport — 1. csoport (Zalai-medencébl vizsgált

minták)

Fig. 4. Relationship between the Rj^al values of vitrinite and exinite (sporinite) in coal. Légén d: 1. Vitrinite-

sporinite (SOMERS et al. 1975), 2. Vitrinite-exinite (ALPERN, 1970), 1970), 3. 2nd group — 1. st group (samples studied
front the Zala Basin)

Ez kétségtelenné teszi, hogy ebben a mintában a 0,5% körüli R^ax értéket

mutató csoport vitrinit, mivel 0,2%-os sporinit R^ax-hoz 0,75%-nál kisebb
vitrinit Rmax tartozik a 4. ábra szerint. A Pusztaapáti 2. sz. fúrásból csupán két

minta került poláros fényben mérésre. A 2592,0 m-bl vett középsmioeén
minta 1. és 2. csoportjának R^ax értékei 0,50, illetve 1,07%, míg a 2892,0 m-bl
vett felskréta minta megfelel értékei 0,51, illetve 1,25%. Ezek szerint, ha az

1. csoportot exinitnek tekintjük, a 300 m-es mélységkülönbséggel járó elre-
haladottabb átalakulás csupán 0,01 %-kal növelte az exinit reflexióképességét,

miközben a vitrinité 0,18 %-kal ntt volna. Mivel ebben az átalakulási tarto-

mányban (4. ábra) az exinit R^ax-ának növekedése gyorsabb, mint a vitrinité,

a Pusztaapáti 2. fúrásból vizsgált minta esetében a 0,5% körüli R^ax-°t mutató
csoport anyaga csakis vitrinit lehet.

Tehát három mintában igazolható, hogy a 0,5% körüli R^ax értéket mutató
csoport vitrinit, míg a többi mintában ez nem bizonyítható „mintán belüli’’

adatokkal, de nem is cáfolható.

Mivel e három minta R ° -h isztogramja

i

nagyfokú hasonlóságot mutatnak a

többi vizsgált mintáéihoz, valószíntlen, hogy utóbbiakban a csoportok anyaga
más, vagyis ne vitrinit legyen. Igv a 0,5% R^ax érték csoport anyaga is

vitrinit.

Ezt támasztja alá a Nagylengvel-413. sz. fúrás 2711,5— 2730,5 m mélység-

közébl vizsgált 2 minta rezinit (gyanta) szemcséinek UV-fényben észlelt ers
fényessárga fluoreszcenciája is. Ismeretes, hogy az üledékes kzetekben lév
szervesanyagú szemcsék fluoreszcenciája a kondenzátumképzdés zónáján való
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áthaladás során (R°max = 1 — 1,35%) megsznik (Róbert 1979), tehát a rezinit

igen ers fluoreszcenciája a R^ax = 0,5% értékkel fér össze, 1,15% Rmax-nál

már csak igen gyenge fluoreszcenciát mutatna. A rezinit sárga fluoreszcencia

színe is megfelel a vitrinit 0,5% körüli R^ értékének, mivel Dietrich (1976)
sárgán fluoreszkáló rezinitet ír le 0,55— 0,61% R° értékkel jellemzett libanoni
alsókréta kzetekbl.
Meg kell még vizsgálnunk a 2%-nál nagyobb R^ax értéket adó csoport

anyagát. Anizotrópiája alapján (3. ábra) e szemcsék is vitrinit anyagúak.
Mivel az inertinit anizotrópiája rendkívül kevéssé ismert, így nem lehet kizárni

azt sem, hogy e csoport anyaga ezekbl, illetve részben ebbl áll.

3. Következtetések

3.1. Szénhidrogénképzdés

A nagvlengyeli szerkezet 3 km-nél kisebb mélységben települ felskréta és

harmadidszaki törmelékes kzetei a kezdeti olajképzdési zóna fels határán
vannak. Egy 3,4 km mélységbl vett minta a f olajképzdési zóna elérését

mutatja (R°max = 0,68%).
A szervesanyag átalakulása a neogén-negvedidszaki süllyedés során érte el

mai fokát. Valószíntlen, hogy a nagvlengyeli olajtelep anyaga a 3 km-nél
kisebb mélységben települ felskréta-harmadidszaki összletbl származna.
Érdemes felfigyelni viszont a felskréta kzetekben UY-lámpa alatt végzett,

ill. UV-mikroszkópos vizsgálatunk szerint gyakori rezinitre. Snowdon (1979)

a kanadai sarki területek kezdeti olajképzdési zónában (R^ax = 0,45— 0,70%)
lév felskréta-harmadidszaki összletében kondenzátumképzdést ismertet,

melyet e kzetek jelents rezinittartalmához köt.

3.2. sföldrajz

Az 1,15% körüli Rmax érték vitrinitszemcsék áthalmozottak. Ezt bizonyítja

az a tény, hogy a 0,5% Rmax érték szemcsék alkotta csoporttól élesen elválnak
reflexióképességük és így átalakulási fokuk szerint is.

Az áthalmozottsággal lehet kapcsolatban az is, hogy ez az 1,15% körüli

Rmax érték csoport egyes mintákban a nagyobb R^ax értékek felé nehezen
határolható el. Ezek a nagyobb reflexióképesség szemcsék valószínleg az át-

halmozási folyamat során oxidálódtak.

A maximális és minimális reflexióképesség mérésén kívül a szemcsék maxi-
mális és minimális átmérjét is mértük (természetesen a csiszolat síkjában lév
keresztmetszeten). E mérések alapján az 1,15% körüli Rmax érték szemcsék
izometrikusabbak és kisebbek a 0,5% körüli R^ax értékeknél. Ezt szemlélteti

az 5. ábra.

A két csoport közötti szemcsenagysági, illetve alaki különbség is azzal függ-

het össze, hogy az 1,15% körüli Rmax érték szemcsék áthalmozottak. Tudni-
illik a vitrinit srsége 0,5%-nál nagyobb Rmax esetén legalább 1,25 g/cm 3

(Van Krevelen 1963), míg a növények közvetlenül elhalás után általában

1 g/cm 3-nél kisebb srségek. Mivel az áthalmozott szemcsék átalakulási foka
a lepusztulás idején a maihoz igen közeli, ha ugyan nem azonos volt, srségük
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legalább 1,25 g/cm3 kellett, hogy legyen. Másrészt a kzettel „egykorú” vitri-

nitcsoport szemcséinek egy része bizonyosan tellinit, vagyis törmelékszemcse-
ként került be az üledékbe. Ezek átalakulás során bekövetkezett gélesedése nem
járt anyaguk elvándorlásával. Ezek a törmelékszemcsék 1 g/cm 3-nél kisebb
srségek voltak. így várható, hogy a nagyobb srség szemcsékbl ugyan-
abból a tengervízbl kisebb átmérjek ülepednek le, mint a kisebb srség-
ékbl.

Másrészt az 1,15% körüli R^,ax érték szemcsék eléggé ridegek voltak ahhoz,
hogy az áthalmozás után az üledékbe kerülve, annak lesüllyedése során ne
tömörüljenek már, míg a „frissen” betemetett növényi törmelékszemcsék, vagy
azok gélesedés során kis mértékben elvándorolt anyaga a tömörödés során nagy
mértékben képes deformálódni, összelapulni.

A 2% fölötti Umax érték szemcsék száma jóval csekélyebb volt, ezért rajtuk

a szemcsenagvsági, illetve alaki elemzést nem végeztük el.

Mindezek alapján valószín, hogy a Zalai-medence felskréta-kainozóos
összletét lerakó tenger partján olyan üledékes kzetek is voltak, melyekben
1,15% körüli Rmax érték vitrinít volt. Tehát ezek a kzetek lepusztulásukat
megelzen megjárták a kondenzátum képzdést lehetvé tev kéregmélységet .

A 2% fölötti Rmax érték populáció, amennyiben anyaga inertinit, semmi-
nem sföldrajzi következtetés levonására nem ad módot. Ha vitrinit anyagú,
akkor viszont egy ersen átalakult üledékes összletet valószínsít. Mivel a
Balaton-felvidéken ismerünk ilyen ersen átalakult ópaleozóos összletet, ez

egyáltalán nem valószíntlen.

Dolgozatunk végére érve köszönetünket fejezzük ki Bércess S. és Tormássy
I. kollégáknak a minták összegyjtéséért. Ugyancsak köszönettel tartozunk
Bernáthné Benczik A.-nak, kritikai észrevételei nagyban segítették mun-
kánkat.
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Vitrinite studies of the Upper Cretaceous — Tertiary sequence of the

Zala Basin (SW-Hungary)

I. Iharos—Laczó— I . Vet

Upper Cretaceous and Tertiary core samples írom oil-exploratory boreholes in the vici-

nity of Nagylengyel were analyzed fór vitrinite reflectance. The conclusions as to hydro-
carbon geocheinistry and paleogeography deduceable from the measurements are presen-
ted.
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Most samples studied with average Rmax values of respectively 0.5%, 1.5%, 1 .

0

0
0 and

less thaxi 2% can be assigned, in terms of the reflectanee of the vitrinite grains, to 2
distinct groups or may be even to 3 or 4 gronps (Fig. 1).

Corresponding to the generál professional practiee, that group showing the lowest R°
value (about 0.5% in our samples) are considered to by svngenetic with the hst rock.
This is supported by the sporinite grains of 0.2% R° recovered from an Upper Miocéné
sample as well as by the resinite grains of bright yellow fluorescence observed in two
Upper Cretaceous samples.

The vitrinite grains of an Rmax of 1 .15% or so are derived, differring sharply, in reflec-

tance, from the group consisting of grains with 0.5% Rmax- On the basis of the maximai
and minimál diameters of the grains, the ones with 1.15% Rmax or so are more isometric
and smaller than those of about 0.5% Rmax (Fig. 5).

The difference in grain size and shape between the two groups may be due to the fact
that the grains of about 1.5% Rma* are redeposited ones. The redeposited grains seem to
have had, at the time of their erosion, a degree of coalification very close to the present-
day’s or exactly the same, so their density must have been at least 1 .25 g/cm 3

. Somé of the
grains from the „svngenetic” vitrinite group certainly introduced as vegetál detritus int
the sediment. These had lower density. Thus it is quite logical that in the same seawater
smaller redeposited grains would settle than „svngenetic” ones.

The grains of about 1.15% Rmax were brittle enough fór nt to be further compacted
after redeposition, during the settling of the redeposited sediment, while the „freshly”
buried vegetál detrital grains were apt to get heavilv compressed in the course of compae-
tion.

In view of the foregoing it is probable that the coast of the sea basin in which the Upper
Cretaceous — Cenozoic sequence of the Zala Basin was deposited comprised even such
sedimentarv rocks which contained somé vitrinite having an Rmax value of about 1.15%.
Thus these rocks, prior to being lost to erosion, must have reached the zone of condensate
generálion.

The Upper Cretaceous and Tertiary detrital rocks of the Nagylengyel strueture lying et

depths less than 3 km are on the upper boundarv of the zone of initial oil generation.

The transformation of the organic matter reached its present-day degree during Neo-
gene—Quaternarv subdsidence. Derivation of the matériái of the Nagylengyel oil deposit

from the less than 3 km deep-situated Upper Cretaceous—Tertiary sequence as a source is

improbable.
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Üj ásványfázisok a nagybörzsönyi „Wehrlit”

összetételében

dr. Nagy Béla *

(1 ábrával, 1 táblázattal, 2 táblával)

Összefoglalás: Szerznek az elmúlt években — a Börzsöny hegységi ércesedések
ásványparagenetikai viszonyainak tanulmányozása során — lehetsége nyílt, a külföldi és

a hazai mineralógusok körében jól ismert és sokat vitatott „ásványnak”, a wehrlitnek az

újravizsgálatára

.

Az eredmények közül bemutatásra érdemes új ismereteket szolgáltattak az ércmikrosz-
kópos és az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumában végzett elektron-mikroszonda vizs-

gálatok, amelyek igazolták Sztrókay K. (1946) korábbi vizsgálatait, továbbá két új
ásvány (sztrokayit, kitaibelit) felismeréséhez vezettek, és bizonyították az önálló wehrlit
ásvány létét.

Bevezetés

A nagybörzsönyi ércesedési területrl a XVIII. századi bányászat során került el, és

került a Raab gyjteménybe az a nagyon ritka „ásvány”, amelyet a gyjtemény leíró

katalógusát készít Born I. (1790) „Wasserblei”-nek nevezett el, s melyben a kor kiváló
magyar természettudósa Kitaibel Pál ismeretlen elemet — a késbb Klaproth, M. H.
(1802) által elnevezett tellurt felfedezte.

Az anyag els teljes kémiai elemzését Wehrle A. (1831 a, b) selmeci tanár készítette,

elemzése alapján róla nevezte el az „ásványt” Hout J. I. N. (1841) wehrlit-nek. A pilsenit

nevet Nagybörzsöny német nevérl Deutsch—Pilsen-rl Kenngott A. (1856), a börzsönyit
nevet a lelhely magyar nevérl Papp F. (1933) adta „ásványunknak”.
Wehrle A. (1831 a. b) analízisén kívül még további két elemzés készült ebbl az

„ásványból” az egyik a budapesti Tudományegyetem, a másik a bécsi Natúrhúst. Museum
ásványgyjteményének példányából, ezeket Sipcz L. (1886) készítette. A három egymás-
tól többé-kevésbé eltér elemzési eredmény a következ:

1 . 2. 3.

Ág 2.07% 0,48% 4,37%
Bi 61,15 70,02 59.47
Te 29,74 28,52 35,47
S 2,33

95,29%

1,33

100,35% 99,31%

1. anal. Wehrle A. (1831)
2. anal. Sipcz L. (1886) a bécsi Natúrhúst. Mus. anyaga
3. anal. Sipcz L. (1886) a budapesti Tud. Egyetem anyaga

Sztrókay K. (1946) a Budapesti Tudományegyetem és a Magyar Természettudományi
Múzeum Ásványtárában rzött példányok igen gondos ércmikroszkópiai vizsgálatával
kimutatta, hogy a „wehrlit” nem homogén ásvány, hanem ásványelegy. Vizsgálatai alapján
tudjuk, hogy az ércelegy közepét bizmuttellurid (Bi,Te

3 )
képezi, a többi elegyösszetev

•Eladta az MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 1980. március 30.-i ülésén
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ércásvány mintegy keretezi a bizmuttelluridot. A Bi 2Te 3 ércmikroszkóp alatt ónfehér,
kissé sárgás árnyalattal. Kitn hasadású, kioltása egyenes. Az ércszövetben orsószer
transzlációs képzdmények észlelhetk.
A bizmuttelluridot (Bi 2

Te 3 ) vékonyabb sávban tetradimit (Bi
2
Te

2S), ezt követi egy kén-
ben gazdagabb ásvány, majd ezt bizmutin (Bi,S 3 ) keretezi. A bizmuttellurid és a tetra-

dimit határán jelenik meg a hessit (Ag2Te). A bizmutin és a bizmuttellurid ércmikroszkóp
alatt igen szép mirmekites szételegyedésben is észlelhet (I. tábla, 1. kép).

A felsorolt ércásványokon túl, Sztrókay K. (1946) nyomokban petzitet (Ag, Au),Te),
termés aranyat, piritet és molibdenitet is észlelt. Vizsgálatai összegzésekor arra a meg-
állapításra jutott, hogy a wehrlit név nem ásványfajt, hanem ásványelegyet jelöl. Az el-

nevezés tehát nem indokolt.

Ebbl az igen ritka ércelegybl 1 956-ban a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárát sújtó

tzvész idején sok mással együtt, sajnos két példány is megsemmisült — így Magyarorszá-
gon jelenleg csak az ELTE TTK Ásványtani Tanszékén rzött egyetlen példánnyal (1. áb-

ra) rendelkezünk.

1. ábra. Az ELTE TTK Ásványtani Tanszéke gyjteményében rzött „Wehrlit” példány. Foto: DR. PellÉRDYNÉ

Fig. 1. „Wehrlite” specimen, Mineral Collection of Mineralogy Department, Faculty of Xatur.il Sciences of Eötvös
University. Photo: DR. PelléRDYXé

A Te-Bi ásványok problematikája

Ramdohr, P. (1975) könyvében a Te— Bi ásványcsoport tárgyalása során

rámutat arra, hogy a Bi—Te— S rendszer ismerete nem kielégít. Felsorolja az

eddigi ásványként szerepl fázisokat és úgy látja, hogy magasabb hmérsékle-

ten kialakuló szilárd oldatra kell gondolni, melybl alacsonyabb hmérsékleten

a bizmutin Bi2S3 szételegyedik és a Bi2Te2S— Bi
2
Te3 elegyfázis tetradimitre és

bizmuttelluridra esik szét . Késbb az „egyéb’' tellurbizmut vegvületeket tár-

gyaló fejezetében figyelembe véve Warren H. V.—Peacock M. A. (1945) és

Sztrókay K. (1946) észleléseit és rendezési kísérleteit, úgy véli, hogy a S-ben

legszegényebb fázisok a wehrlit és a hedlevit közel azonosak (-^BiTe), a további

fázisok; jóséit Bi 3TeS, grlinlingit Bi
4
TeS2 és oruetit Bi

8
TeS4

pedig önkényes

elnevezéseket kaptak.

A hivatkozott közleményeken kívül idközben több tanulmány foglalkozott

e sajátos ásványfázisokkaí. Néhány esetben pedig szintézissel kísérelték meg,

mint Glatz A. C. (1967) a Bi -Te ásványok elállítását. Ezek alapján ismere-
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tessé vált, hogy ezek a fázisok szerkezeti, fizikai, sajátosságai közel azonosak;

a kis keménység, lemezes-réteges megjelenés, romboéderes kristályszerkezet,

a bázis síkja szerinti kiváló hasadás, és a mechanikai transzláció a jellemzjük.

Éremikroszkóp alatt színük fehér, enyhén sárgásszürke árnyalással, reflexió-

képességük ers, anizotrópiájuk közel egyez, így az egyes tagokat megkülön-
böztetni leginkább csak olajimmerzióvaí lehet.

A Bi—Te— S rendszer ásványfázisai fizikai sajátosságainak nagy hasonlósága

miatt, az egyes tagok elkülönítésére a kémiai összetételükben elálló különbsé-

gek kimutatása szükséges. Elemzési módszerként az elektron-mikroszondás

vizsgálatok látszanak célravezetnek.

Harker, D. (1934) szerkezeti vizsgálata úttör jelentség volt. Megállapí-

totta a tetradimit romboéderes szimmetriáját, a jó hasadásban is megnyilvá-

nuló rétegességét, s ezen belül a tetradimit atomsík -szekvencia rendjét, mellyel

egyben kristályfizikai alapon definiálta az ásvány telluridrokonságának a

körét is.

Nagyon lényeges új ismeretekkel szolgálnak Pauling L. (1975) kristály-

kémiai okfejtései, melyek alapul szolgálhatnak a Strunz, H. (1963) által a

közel egyez rácsállandókból (a 0 , c 0 , Z) felismert homöotíp rokonságnak, st az

eddig stöchiometriailag ellentmondásos Bi-telluridok igazolásának is.

A tetradimit szerkezetben Harker, D. (1934) által észlelt Bi -S és Bi Te
kötéstávolságok némileg eltérnek a kovalens egyes kötések rádiuszainak össze-

geitl, amit Pauling, L. (1975) kötésszög feszültségnek tulajdonít, s egyben a

fémes állapot megnyilvánulását látja benne. Megállapítása szerint az ilyen

fémes jelleg anyagokban, a szomszédos elemek egymásra hatásában, és az

alternatív elempozíciók között rezonancia-kötés lép fel. A tetradimit esetében

Pauling L. (1975) szerint a S, Te és Bi elemek „hiperelektronic” jellege miatt

közöttük elektronátadás nem jön létre.

A tetradimit ismert ötösréteg Te— Bi— S—Bi—Te szekvencia kötésszögei-

ben Glatz, A. C. (1967) vizsgálatai szerint feszültségek, torzulások állnak el,
melyek csak úgy oldhatók fel, hogy minden 7-ik Te atomot S helyettesíti a két

küls atomsíkban, és a Te pedig minden 7-ik S-atomot a középs kénsíkban.

Vagyis a rétegszekvencia alakulása: Te
6S— Bi

7—TeS6— Bi?
—Te

6 — S, s ebbl az

egységnyi formula Bi
14
Te13S8 , amely a stabilis tetradimit összetételének felel

meg.
Ennek ismeretében az is lényeges, hogy az R 3

szimmetriájú rácsépítmény
rétegkötelékeinek síkjaiban a romboéderes pontbetöltés elbbiekben vázolt

feltételeinek más variációk is megfelelhetnek, s ez az alapja valójában a Bi, Te,

S (Se) elemek vegyülési homöotípiájának, azaz a szerkezeti és genetikai egybe-
tartozásának. Egyúttal ez a magyarázata a fázisok hasonló opak sajátosságai-

nak, pl. a nagy reflexióképességnek stb. is.

A „wehrlit” újravizsgálatának eredményei

1979-ben a hazai egyetlen „wehrlit” példányról, kérésemre a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Geokémiai Kutatólaboratóriumában Pantó Gy. igazgató

engedélyével és szíves közremködésével kvalitatív és kvantitatív elektron-

mikroszondás vizsgálatok készültek. Ezek eredményei teljes mértékben igazol-

ták Sztrókay K. (1946) ércoptikai vizsgálatait. Az általa meghatározott ásvá-
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nyok (bizmutin, bizmuttellurid, hessit, tetradimit) kémiai összetételei ismere-
tessé váltak (I. táblázat) és fény derült arra is, hogy az általa S-ben gazdag
optikailag elkülönített képzdmény nem egy, de két ásványfázisból: a jóséit
B-bl és egy új ásványból tevdik össze. Az eíektron-mikroszondás vizsgálatok-
kal továbbá sikerült az önálló wehrlit ásványt mégis igazolni és egv új ezüst- és
bizmuttartalmú szulfosó jelenlétét is kimutatni (Sztrókay, K. í.—Nagy B.
(1982).

E tagok szétválasztására csak az eíektron-mikroszondás vizsgálatok útján
kerülhetett sor.

Az elkülöníthet fázisokról az elektron-mikroszondával végzett elemzésekkel
egvidben néhány jellemz röntgenkép is készült, melyeket az I. és II. táblán
mutatok be. A képeken az egyes fázisokat az I. táblázat adatainak sorrendjében
számoztam.

Elektronmikroszondás vizsgálati eredmények

Electron microprobe results

I. táblázat—Table I.

1. fázis

Wehrlit

2. fázis

Bizmut-
3. fázis

Joseit-B
4. fázis

Tetradimit 5. fázis®
6. fázis

Bizmutin
7. fázis

Hessit

8. fázis*

a btellurid

Bi 66,0% 70,5% 73,1% 59,9% 77,8% 80,2% 0,2% 64,6% 63,3%
Ae 0,3 — ~ * — — — 59,2 11,7 13,4
Te 34,0 28,7 22 2 35.6 14,2 0,1 38,9 0,4 0,5

s — — 2.9 4,2 6,1 18,0 — 17,2 16,0
Pb
Fe

— — — — — — 4,4 4,7

100,3% 99,2% 98.2% 99,7% 98,1% 98,3% 98,3% 98,3% 98,4%

A mennyiségi elektronmikroszondás vizsgálatokat 1979-ben az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumában Nagy
Géza végezte

The microprobe test by G. Nagy

*üj ásvány fázisok
•New mineral phases

Az I. táblázat elemzési adataiból — sorrendben — az alábbi ásványfázisok

számolhatók.

1. BiTe wehrlit (pilsenit, börzsönyit, tsumoit)
2. Bi

2
Te3 bizmuttellurid

3. Bi
4
Te

2S joseit-B
4. Bi2Te2S tetradimit
•5. Bi3TeS2 új fázis

6. Bi
2S 3 bizmutin

7. Ag,Te hessit

8. a—b. 15 Bi
2S 3 5Ag2S • PbS új fázis (Te-mentes)

1. Wehrlit BiTe A hazai és külföldi mineralógusok körében régtl ismert,

problematikus ásvány. A szakkönyvek többségében, így Ramdohr, P. (1975)

felsorolásában is pilsenit
(
= wehrlit) névvel illetik. Itt fel kell hívnom újólag

a figyelmet a prioritásra — mint arra a bevezetben utaltam — , hogy csakis a
wehrlit (Hout J. I. N., 1841) név használata a helyes.

Legutóbb japán szerzk Shimazaki, H.— Ozawa, T. (1978) foglalkoztak

ugyan e vegyülettel és kell irodalmi tájékozottság híján azt tsumoit néven

nevezték el. Ez a név teljesen felesleges. Ezért az IMA New Minerals and
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Mineral Names Komissziójának ajánlanunk kell itt a tsumoit helyett a wehrlit

név megtartását.

Az ásvány képletét helyesebb Bi.,Te
2
alakban felírni. Az ásvány rácsállandói:

a 0 = 4,42 A; c 0 = 24,05 A és Z = 3, ami a Bi a0 = 4,56 A és a Bi2Te3 a 0 =
= 4,39 A rácsállandói közé illeszkedik. Szükségszeren a rétegszáma 12 és így a

c 0/12 = 2,04 A, ami kiválóan illeszkedik a homöotíp trigonális Bi—Te vegyü-
letek sorába. A Tsumo-bánva ásványának feldolgozásában (Shimazaki, H.
Ozawa, T., 1978) az elkülönít adatként felhasznált eanadai wehrlit e 0 = 30 A
értéke (Berry, L. G.—Thompson, R. M. 1962) homöotíp társak zavaró hatásá-

ból eredhet. Az ásvány reflexiós röntgen felvételét az I. táblán a 2 6. képek
szemléltetik.

2. A bizmuttellurid Bi
2Te3 vizsgálati anyagunkban viszonylag kis mennyiség-

ben van képviselve. Az ásvány szerkezetét több kutató vizsgálta; a szintézise

során is a természetes fáziséval azonos rácsállandók: a 0 = 4,39 A; c 0 = 30 A
adódtak a rács rétegszáma 15. Az ásvány röntgenképeit a II. tábla 5 6 képe
szemlélteti.

3. A Bi
A
Te2S formula megegyezik a Peacock, M. A. (1941) által meghatáro-

zott jóséit fázissal, amelyet a korábbi (Kenngott, A. 1853) formulától B-
jellel különítünk el. Ez a vegyidet a rácsállandók a 0 = 4,34 A; c n — 40,83 A;
Z = 3 és a rétegsort alkotó 3x7 = 21 atomsík alapján c 0/21 = 1,95 A értékkel

a homoötíp sorba beilleszkedik.

Az ásvány elektron-mikroszondával készült kompozíciós és S Ka röntgen
képét a II. tábla 3— 4 képén szemléltetem. Itt a képzdményt a 3-as fázis-

jelzéssel láttam el. A joseit-B szomszédja egy kénben gazdagabb új fázis (5),

amelytl egy kissé elmosódóan különül el. Ugyanezen a táblán látható 5— 6

képen, a 2-es jelzés Bi
2
Te3 a szomszéd, ennek a határa élesebb.

4. Tetradimit Bi2Te2S Mennyisége az ércelegvben csekély. Helyét a kiválási

sorrendben az I. tábla 4-es fázisjellel ellátott képei szemléltetik.

•5. Új fázis Bi3TeS2 . Rétegrácsa a Pauling-féle helyettesítéssel hatos atom-
síkból áll.

Hasadása, opak sajátosságai, reflexiója a többi telluridtagokhoz teljesen

hasonló. Kénben leggazdagabb Te-tartalmú fázis. Valójában egy kéntelítéses

sorozat széls tagja, ezt a mikroszondás felvételek is érzékeltetik. A kén-

gyarapodás fokozódását legjobban a joseit-B Bi 3TeS2 átváltozása jelzi a II.

tábla 4. képén.
Az új fázis elkülönítésére — a fázis els észleljének, tanítómesteremnek

Sztrókay K. I.-nek nevérl — a sztrokayit (Bi3TeS2 )
név bevezetését javaslom.

6. Bizmutin Bi2S3 . A tellur-bizmut ásványtársulások elmaradhatatlan tagja.

Mindenkor a S-ben leggazdagabb tagok mellett jelenik meg. Illeszkedése szer-

kezetileg orientálódik a telluridépítményekhez. Amikor a Bi—Te— S-rendszer-

ben a Bi-felesleg, ill. Te-hiánv jelentkezik, a Bi2S3
szulfid szételegyedési termék-

ként jelenik meg, miként erre már Sztrókay K. (1946) is rámutatott, egyúttal

bemutatta rácstopológiai transzformációval a Bi
2
S3 (010) í; Bi2Te3 (0001)

átváltozást
; ércmikroszkóp alatt pedig egyértelmen észlelni lehet, hogy a hasa-

dási vonalak a bizmuttelluridból indulva a bizmutinban folytatódnak, ill. azon
áthaladnak.
A bizmutin a vizsgálati anyagunkban a tellurban legszegényebb és kénben

leggazdagabb (sztrokayit) fázis küls szegélyén (II. tábla 1. kép) jelenik meg.
7. Hessit Ag2Te. Számos Bi-telluridos lelhely éreanyaga — így a nagy-

börzsönyi is — több-kevesebb Ag-t tartalmaz. Az ezüst stabilisán nem épülhet
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be a „kevéssé ionos” jellem elemek építményébe, csakis A
2
B típusú rács-

alakban a viszonylag fémesebb tellurhoz kötdhet. Esetünkben, jellegzetes

összefügg szételegvedési öv keletkezett a Te-ban gazdag wehrlit és tetradimit

között; belülrl kifelé haladva BiTe— Ag,Te— Bi„Te.,S sorakozásban (I. tábla

2- 6 .)

8. Új fázis 15 Bi2S3 • 5Ag2S • PbS. Típusos ércképzdési reakciótermék.

A meddvel határos szegélyen jelentkezik (I. tábla, 2. és II. tábla 1.). Fény-
reflexiója a bizmutinnál kisebb, bels tere lyukacsos, gázüreges, néhány medd
ásvány zárványt tartalmaz. Egyes pontokon hipidiomorf, léces, oszlopos meg-
jelenés (II. tábla 2.). Ennek az új komplex fázisnak a megjelenése befejez
mozzanata annak a genetikai sorozatnak, melyet a homöotíp fázisok sorában a

Te fokozatos csökkenésével a S (és Bi) gyarapodásával lehet jellemezni. Ez
utóbbi ércásvány a Pb-t (s valószínleg az Ag nagy részét is) a nagybörzsönyi
els érces folyamat (Koch S.— Grasselly Gy. 1952; Pantó Gy.— Mikó L.

1964; Nagy B. 1978) termékeibl építette magába, s magasabb hmérsékleten
létrejött új fázisként (rejuvenációval) vált ki.

Ez új fázist az ércelegv ezüsttartalmát Pillér Mátyás kérésére elször
vizsgáló — és az ércelegyben új elemet (Te-t) elször felismer természettudó-

sunk, Kitaibel Pál nevérl kitaibelit-nek (15Bi
2S 3 • 5Ag2S • PbS) javasolom

elnevezni.

Dolgozatom elkészültekor köszönetét mondok az MTA GKL igazgatójának, Pantó Gy.-
nek és munkatársának Nagy G. fizikus kollégának az elektron-mikroszondás vizsgálatok
elvégzéséért, Kiss J.-nak az ELTE TTK Ásványtani Tanszéke tanszékvezet egyetemi
tanárának, hogy lehetvé tette számomra az egyetlen hazai „wehrlit” példány újra-

vizsgálatát és végül, de nem utolsó sorban tanítómesteremnek Sztrókay' K. I. nyugalma-
zott egyetemi tanárnak, aki munkámat mindvégig figyelemmel kísérte, hasznos tanácsai-

val, útmutatásaival segítette.
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Táblamagyarázat — Explanation of Plates

I. tábla — Plate I.

1 . Ercmikroszkópi kép. Bizmutin szételegyedés bizmuttelluridban. Olajimmerzió
re microscope image. Bismuthine intergrowth in bismuth telluride. Oil immersion.

2. Kompozíciós elektronkép. Fázisok: 1. wehrlit, 4. tetradimit, 7. hessit, 8b. új komplex
szulfid (kitaibelit)

Composition electron image. Phases: 1. wehrlite, 4. tetradymite, 7. hessite, 8b. new
complex sulphide (kitaibelite)

3. A 2. ábra Te röntgen képe
X-rav pettern of Te from Fig. 2

4. A 2. ábra S röntgen képe.
X-ray pettern of S from Fig. 2

5. A 2. ábra Bi röntgen képe
X-ray pattern of Bi from Fig. 2

6. A 2. ábra Ag röntgen képe.
X-ray pattern of Ag from Fig. 2

Az elektron-mikroszondás vizsgálatok 1979-ben az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriu-
mában készültek.
The electron microprobe tests were performed in 1979, at the Research Institute fór
Geochemistry of HAS

II. tábla — Plate II.

1 . Kompozíciós elektronkép. Fázisok: 5. új, kéntartalmú bizmuttellurid (sztrokayit),

6. bizmutin, 8a. új, komplex szulfid (kitaibelit)

Composition electron image. Phases: 5. new, sulphur-containing bismuth telluride

(sztrokayite), 6. bismuthine, 8a. new complex sulphide (kitaibelite)

2. Az 1. ábra Ag röntgen képe
X-ray pattern of Ag from Fig. 1

3. Kompozíciós elektronkép. Fázisok: 5. új, kéntartalmú bizmuttellurid (sztrokayit),

3. joseit-B
Composition electron image. Phases: 5. new, sulphur-containing bismuth telluride

(sztrokayite), 3. joseite-B

4. A 3. ábra S röntgen képe
X-ray pattern of S from Fig. 3

5. Kompozíciós elektronkép. Fázisok: 3. joseit-B, 2. bizmuttellurid
Composition electron image Phases: 3. joseite-B, 2. bismuth telluride

6. Az 5. ábra S röntgen képe
X-ray pattern of S from Fig. 5.

Az elektronmikroszondás vizsgálatok 1979-ben az MTA Geokémiai Kutatólaboratóri-
umban készültek.

New mineral phases in the composition of „wherlite” from
Nagybörzsöny

Dr. B. Nagy

While studying the mineral parageneses of re mineralizations in the Börzsöny rangé,
X Hungary, in recent years, the author has had the possibility to re-examine a „mineral”,
wehrlite, well-known to and mueh disputed by both Hungárián and non-Hungarian
mineralogists.

5 Földtani Közlöny
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Of the results the ore-microscopic analyses and the electron microprobe tests performed.
at the Research Laboratory fór Geochemistry, Hungárián Academy of Sciences, are
worthy of presentation owing to new discoveries. These results have confirmed the earlier
results of I\. Sztrókay (1946) and have led to the discovery of t\vo new minerals, sztró-
kayite and kitaibelite, and have proved the existence of an independent wehrlite mineral.

Introduction

Labelled as „Wasserblei” by I. BORÍT (1790) who mailé the catalogue fór the Raab Collection, a very rare „mineral"
had been discovered in the Nagybörzsöny ore-mineralized area during mining operations in the 18th eentury In the
mineral an unknown element, eventually named tellurium by M. H. Klaproth (1802), was discovered by P. Kitaibei
the outstanding natural scientist of that time.

Xhefirst serial Chemical analyses of the matériái were carried out by A. Wehrle (1831 a, b), professor of the School
of Mines of Selmec, Hungary, after whose name J. I. N. Hout(1841) termed the „mineral” wehrlite. The same mineral
was given the name pilsenite by A. Kekn'gott who borrowed it from the Germán name, Deutsch-Pilsen, of Nagy-
börzsöny (1856). F. Papp (1933) named it börzsönyite after the Hungárián neme of the locality.

In addition to the analysis by A. Wehrle (1831, a, b), two more analyses of the same „mineral” were perfortned by
L. Sipcz (1886) — one based on a sample from the collection of the Budapest University, the other on one front the
collection of the Museum of Natural History of Vienna. More or less differring from one another, the three analyses
are as follows:

1. 2. 3.

Ag 2.07% 0.48% 4.37%
Bi 61.15 70.02 59.47
Te 29.74 28.52 35.47
s 2.33 1.33 —

95.29% 100.35% 99.31%

lst anal. A. Wehrle (1831)
2nd anal. L. Sipcz (1886), sample from

the Vienna Museum
3rd anal. L. Sipcz (1886), sample from

the Budapest University

As shown by K. Sztrókay (1946), who performed a very scrut inized exam inat ion with re microscope of the samples
deposited at the Mineral Collection of the Hungárián Museum of Natural History, „wehrlite” is nt a homogensons
mineral , bút a mineral mixture. On his results we are now aware of the fact that the centre of the re mixture is con.-ti-

tuted by bismuth telluride (Bi2Te 2 ). the other components of the mixture forming a kind of frame around bismuth
telluride. Cnder re microscope, Bi 2Te 2 is tin-white, with a somewhat yellowish shade. Of excellent cleavage, it shows a
straight extinction. In the re fabric spindle-shaped translation products are visible.

Bismuth telluride is surrounded by a rather thin bánd of tetradymite (Bi,Te2S), followed farther outward by a
mineral more rich in sulphur, rimmed in turn by bismuthine (Bi 2S3). At the contact betwen bismuth telluride and tetra-

dymite. another mineral, hessite (Ag2Te), appears. Under re microscope, bismuthine and bismuth telluride can be
observed as a spectacular myrmekitic intergrowth as well (Plate I, Fig. 1).

On top of the afore-listed re minerals, K. Sztrókay (1946) observed even traces of petzite [(Ag, Au),Te)], native
gold, pyrite and molybdenite. In summarizing his results, he came to the conclusion that the term wehrlite meant a
mineral mixture and nt a mineral species. Thus the name must be obsolete.

In 1956, during the fire that hit the Mineral Collection of the Hungárián Museum of Natural History, two specimens
of this very rare mineral mixture were alsó lost to the fire, just like many other in Hungary at present is the sample
deposited at the Mineralogy Department of the Eötvös University (Fig. 1).

Problematics of the Te—Bi minerals

In discussing the group of Te—Bi minerals in his book, P. Ramdohr (1975) points out
that the knowledge of the Be—Te— S system is inadequate. Listing the phases hitherto
considered to be minerals, he believes that here we have to do with a highertemperatre
solid solution from which Bi2S 3 turns to an intergrowth at lower temperatures and the

mixture phase, Bi2Te2S—Bi
2
Te 3 ,

disintegrates int tetradymite and bismuth telluride.

Laté in his book, in the chapter discussing the „other” tellurium bismuth compounds,
considering the observations by H. V. Warres—M. A. Peacock (1945) and K. Sztrókay
(1945) and the attempts of these scientist at getting things ordered, he eoneludes that the
phases poorer in S, wehrlite and hedleyite, are nearly the same (~BiTe) and that the

further phases such as joseite Bi
3
TeS, gruenlingite Bi

4
TeS 2

and oruerite Bi8TeS4
must have

been named arbitrarily.

In addition to the references cited, several papers have in the meantime dealt with
these peculiar mineral phases. In somé cases attempts were even made at producing Bi—
Te minerals synthetically, as was done by A. C. Glatz (1967). The results have shown that

these phases have almost identical structural, physical characteristics and that they are

characterized by low hardness, platy-lamellar habit, rhombohedral crvstal structure.
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cleavage according to the basal pláne and mechanikai translation. Under re microscope
they are of white colonr with a slightly yellowish-grey shade. Their reflection power is

high, their anisotropy is nearly identical that the individual members cannot be discerned
unless mounted in oil immersion.

Because of the high resemblance of the physical characteristics of mineral phases in tiie

Bi —Te — S system the identifieat ion of the individual members requires to detect differen-

ees in their Chemical composition. Electron tnicroprobe tests seem to be the most suitable
analytical method.

Structural studies by D. Harker (1934) were of pioneering importance. He showed
tetradymite to have a rhombohedral symmetry, its layered structure to be manifested
even in cleavage and, in this context, he determined the atomié pláne sequence of tetra-

dymite by which he defined crystalphysically the sphere of telluride relation of the mineral
as well.

The crystal chemistry reasoning of L. Pauxing (1975), which may serve as a base fór
the homoeotypv suggested by the subequal lattice constants (a 0 , c 0 ,

Z), as recognized by
H. Strunz (1963), and even fór the verification of the Bi-tellurides so far stöchiometrically
contradictorv, has led to essentially new informations.

The Bi—S and Bi—Te bond spacings observed in the terradymite structure by D.
Harker (1934) somewhat differ from the sums of radii of single covalent bonds, which is

ascribed to bond angle tension by L. Patjling (1975) who sees a manifestation of the metal-
lic State in it. According to his statement a resonance bond is manifested in such metallic
materials, in the interaction of the neighbouring elements and between the alternatíváé

positions of the elements. According to L. Patjling (1975), because of the „hypereleetro-
nic” character of the elements S, Te and Bi no electron is transferred between these ele-

ments in the case of tetradymite.
As shown by A. C. Glatz (1967), tensions, distortions are generated in the bond angles

of the well-known five-layered Te—Bi—S— Bi—Te sequence of tetradymite, tensions that
cannot be eliminated unless each seventh Te atom in the two external atomié planes is

replaced by S and Te is substituted fór each seventh S atom in the middle sulphur pláne.
In other words, the sequence will read as follows: Te6S—Bi

7
—TeS6—Bi,—Te6— S, and

hence the Tinit formula will be Bi 14
Te ]3S8

which corresponds to the composition of stable
tetradymite.

In the light of the foregoing it is alsó essential to know that, in the planes of the layer
bonds of the R 3-symmetry lattice stack, other variation may alsó correspond to the pre-
viously outlined conditions fór the recharge of the rhombohedral unit cells, and this is

fundamental fór the homoeotypy of combination of the elements Bi, Te, S (Se), i. e. fór
their structural and genetic unity. At the same time, this accounts fór the similarly opaque
natúré of the phases, e. g. the high reflectivity, etc. as well.

Results of the re-investigation of ,, wehrlite

”

Upon the author’s request the only „wehrlite” sample available in 1979 in Hungary
was subjected, by permission and with kind cooperation of Gy. Pantó, director of the
Research Laboratory fór Geochemistry of the Hungárián Academv of Sciences, to quali-

tative and quantitative electron probe tests in that laboratory. The results totally confir-

med the observations made by K. Sztrókay with optical microscope (1946). The Chemical
compositions of the minerals determined by him (bismuthine, bismuth telluride, hessite,

tetradymite) have become known (Table I.) and light has alsó been shed on the fact that
the S-rich formation he had distinguished optically did nt consist of one, bút of two
mineral phases—joseite B and a new mineral. Furthermore, electron microprobe test did
succeed in verifying the existence of an independent wehrlite mineral and detect the
presence of a new silver- and bismuth -containing sulphosalt as well (K. I. Sztrókay

—

B. Nagy 1982).
These members could be separated only by electron microprobe testing.

Simultaneously with the electron microprobe analyses of the separable phases, somé
typical X-ray images were alsó made which are presented in plates I and II. The individual
phases on the images have been numbered according to the succession of the data
of Table I.

From the analytical data of Table I the following mineral phases can be computed.

1. BiTe wehrlite (pilsenite, börzsönyite, tsumoite)
2. Bi,Te, bismuth telluride

3. Bi,Te 2S joseite-B

5 *
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4. BBTe.S tetradymite
5. BiiTeS 2 a new phase
6. BijSs bismuthine
7. Ag2Te hessite

8. a— b. 15 Bi 2S 3 • 5Ag2S • PbS a new phase (lacking Te)

1. Wéhrlite BiTe. A problematic mineral known fór a long time to both Hungárián and
foreign mineralogists. It is referred to as pilsenite (= wehrlite) in most textbooks, inclu-
ding the list given by P. Ramdohr (1975). It should be pointed out in this context that, as
already referred to in the introduction, the use of the term wehrlite (J. I. N. Hout, 1841)
can only be correct, owing to its priority.

Lately, Japanese authors H. Shimazaki and T. Ozawa (1978) did deal with this com-
pound and referred to it as tsiunoite, being nnaware of the relevant literature. This name,
however, is completelv obsolete. Fór this reason, we must recommend the Commission on
New Minerals and Mineral Names of IMA to preserve the term wehrlite and discard the
name tsumoite.

It would be more correct to described the formula of the mineral as Bi2Te2 . Its lattice

constants are a 0 = 4.42 A; c 0 = 24.05 Á and Z = 3 which fits between the lattice cons-
tants of Bi a 0 = 4.56 A and Bi,Te 3 a 0 = 4.39 A. The number of its layers must be conse-
quently 12 and thus c 0/12 = 2.04 A which excellently fits in the series of the homoeo-
typical trigonal Bi—Te compounds. The c 0 = 30 A value of the Canadian wehrlite used as
a diagnostic evidence fór separation in the description of the mineral from the Tsumo mine
(H. Shimazaki— T. Ozawa 1978) may be due to the disturbing effect of homoeotypical
associates (L. G. Berry

—

R. M. Thompson 1962). The X-rav reflection patterns of the
mineral are shown in Fig. 2 to 6 of Table I.

2. Bismuth telluride, Bi2Te 3 ,
in our studied matériái is represented in a relatively low

amount. The structure of the mineral was studied by several scientists; lattice constants
c 0
= 4.39 A; c 0

= 30 A, values identical with those of the natural phase, were obtained
even during synthesis, and the number of layers is 15. The X-ray patterns of the mineral
are presented in Fig. 5—6, Plate II.

3. The formula BiATe2S corresponds to the joseite phase determined by M. A. Peacock
(1941) which is separated by the distinctive Symbol B from the earlier formula (A. Kenn-
gott 1852). On the basis of the lattice constants a 0 = 4.34 A; c 0 = 40.83 A; Z = 3 and
the 3x7 = 21 atomié planes constituting the sucession of layers, this phase fits, with its

c 0/21 = 1.95 A value, in the homoeotypical series.

The Electron microprobe composition and S Ka patterns of the mineral are shown in

Fig. 3—4, Plate II. This formádon has been given the phase Symbol 3. The neighbour of

joseite-B is a new sulphurrich phase (5) from which its individualization is a little bit

flush. The adjacent phase, Bi
2
Te 3 , can be seen in Fig. 5—6 of the sarne Plate, the contact of

this is sharper.
4. Tetradymite Bi2Te2S. The quantity of this mineral in the mixture is low. Its piacé in

the succession is shown in Fig. 4 of Plate I.

5. A new phase , Bi3TeS2 . The lattice of this new phase consists, with Pauling’s substitu-

tion, of six atomic planes.
It is completely similar in cleavage, opacity, reflexión etc. to the other tellurides.

It is a Te-containing phase most rich in sulphur. That here we have to do in reality with
the extreme member of a sulphur saturation series is visualized by the microprobe patterns

too. The increase in the growth of the sulphur content is indicated best by the transforma-

tion of joseite-B, Bi3TeS 2 ,
in Fig. 4 of Plate II.

Fór the distinction of the new phase, I propose to introduce the term sztrokayite

(Bi 3TeS2 ),
after the name of I. K. Sztrókay, my master and the first observer of the phase.

6. Bismuthine Bi2S3 . A permanent and consistent member of tellurine-bismuth mineral

parageneses, it is always associated with the S-richest members. Its orering is structurally

oriented to the telluride stacks. In case of an excess of Bi or a deficiency of Te in the Bi—
Te—S svstem, Bi,S

3
always appears as the product of sulphide intergrowth, as already

pointed out bv K" Sztrókay (1946). Using lattice-topological transformation, this same
author alsó demonstrated the change Bi2S 3(010) — Bi2Te 3 (0001). What can be clearlv

observed under re microscope is that the cleavage lines issuing from bismuth telluride

will continue in bismuthine and pass accross it.

In our matériái bismuthine appears at the outer margin of the phase poorest in tellu-

rium and richest in sulphur (sztrokayite) (Fig. 1, Plate II).

7. Hessite Ag2Te Like, the re matériái of many Bi-telluride deposits, that of Nagy-
börzsöny alsó contains varving amounts of Ag. Silver cannot be built in the stack of

elements of ,,less ionic” character in a stable way, the only way in which it can be fixed is
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in fönn of a Iattice of A2
B type, being bonded exclusively (o relatively more metallic

tellurium. In onr case, a peculiar, contiguous zone of intergrowth was formed between
Te-rich wehrlite and tetradymite in an ontward succession of BiTe—Ag2

Te—Bi,Te
2S

(Fig. 2—6, Plate I).

8. New phase l Bi2S3 5AgsS PbS. A typical ore-genctic roaction product, it appears
on the margin adjacent to the gangue (Fig. 2, Plate I, Fig. 1 , Plate II). lts light reflexión is

lower than that of bismuthine, its inner space is porous, gas-bubbled, containing a few
barren mineral inclusions. In somé points it is hypidiomorphous, Iath-shaped, of columnar
habit (Plate II, Fig. 2). The appearance of this new complex phase is the final episode
in a genetic sequence characterizable by gradual attenuation of Te and the growth of S
(and Bi) in a succession of homoeotypical phases. The lastmentioned re mineral has
incorporated Pb (and probably much of Ag as well) from products of the first re genetic
process of Nagybörzsöny (S. Koch—Gy. Grasselly 1952; Gy. Pantó— L. Mikó 1964;
B. Nagy 1978) and has segregated as a new phase at higher temperatures (as a result of
rejuvenation).

The present vvriter proposes to narae this new phase lcitaibelite (15 Bi2S 3 • 5Ag
2
S • PbS)

after P. Kitaibel, natural scientist, who was the first to examine, upon Mátyás Piller’s
request, the silver content of the re mixture and to recognize a new element, Te, in it.

With the completion of the present paper, I wish to thank Gy. 1'antó, director of the Research Laboratory fór
Geoehemistry ofHAS and his fellow geophysieist G. NAGY, fór the electron microprobe tests, Prof. J. Kiss, head of the
Mineralogy Department of the Faculty of Natural Sciences of the Eötvös University fór his enabling me to study the
only Hungárián „wehrlite” sample and, last bút nt least, my master, retired professor K. I. Sztrókay fór the keen
attention he paid to my work and fór his valuable advices ami guidance without which this work could nt have been
brought to completion.
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I. tábla — Plate I.

5 6
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II. tábla - Plate II.
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A szerkezetföldtani vizsgálatok szerepe

a bakonyi távlati mangánérckutatásban

Mészáros József*

(1 ábrával)

A mangánérckutatás napjainkban nem tartozik a kiemelt fontosságú fel-

adatok közé. A hazai mangánérctermelés kritikus helyzetét Cseh Németh J.

(1981) ismertette, azonban a fennálló mai problémák ellenére is célszernek tar-

totta a Bakony távlati mangánérckutatását napirendre tzni (1981). A man-
gánérc lehetséges elfordulásainak felmérése mindenképpen idszer, hiszen az

elmúlt évtizedek folyamán összegylt földtani ismeretanyag ezt nemcsak
lehetvé, de indokolttá is teszi.

A Bakonyban végzett jura rétegtani, üledékföldtani (Konda J. 1970,

Galácz A. Vörös A. 1972), mangánércgenetikai (Szabó Z. 1977, Szabó Z.—
Grasselly Gy. — Cseh Németh J. 1981), paleontológiái (Géczy B. 1968),

tektonika (Mészáros J. 1980, 1982) és egyéb irányú vizsgálatok adatai alapján

ma már biztonsággal megítélhet, hogy milyenek a hegység további mangán-
érckutatásának perspektívái. Az el- és felderít kutatás alapját a különböz
vizsgálati módszerek együttes alkalmazása teremtheti meg.
A rendelkezésre álló adatokat figyelembe véve a bakonyi mangánérc el-

fordulásának földtani feltételei, elsdleges jellemzi a következk:
1. Ipari jelentség mangánércelfordulás liász tengeri rétegek között olyan

területrészeken várható, ahol üledékhézagos és üledékfolytonos rétegsorok fej-

ldtek ki egymás mellett.

2. A mangánérc a felsliász, legalsótoarci Dactyloceras tenuicostatum ammo-
nitesz zónának megfelel idintervallumban keletkezett . Fekvjében sekélyebb,

fedjében mélyebb tengeri képzdmények települnek.

3. A mangánérc a vulkanogén-üldékes genetikai típusba tartozik.

4. A mangánércelfordulások területén megfigyelhet üledékhézagos és

üledékfolytonos jura rétegsorok seamount és interseamount jelleg aljzat-

tagoltságot jeleznek.

•5. A mangánércelfordulások és indikációk közelében mélyreható — a jurá-

ban felszakadt — törésvonalak húzódnak. Ezek mentén a bakonyi szinklinó-

rium felskréta eltti kompressziós alakulása során helyenként oldalirányú

mozgások is felléptek. Urkúton ids szerkezeti vonalak találkozási pontja
ismeretes, míg Eplénvnél csak egy mélyreható törésvonal van.

A felsorolt elsdleges jellemzk, s egyben kutatási kritériumok ismeretességi

szintjének megfelelen kijelölhetk a Bakony mindazon területrészei, ahol

mangánérc jelenléte várható.

A hegységben végzett eddigi szerkezetföldtani elemzés eredményeként a jura

seamountokat lehatároló legfontosabb töréseknek a bakonyi szinklinórium

•Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Közép- és Északdunántúli Területi Szervezet 1982. II. 25-i eladó-
ülésén.
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közepén húzódó szakaszai ismertté váltak. A Balaton-felvidék és ÉNy felé való
folytatásuk megállapítására még nem került sor. Az eddig kimutatott ids
törésrendszer mai területi elrendezdése elssorban a nagyméret fiatal oldal-

eltolódásoktól függ. Az 1. ábrán a hegység négy legnagyobb neogén vízszintes

eltolódását tüntettük fel, melyek a mai tektonikai váz meghatározó elemei.

Távlati kutatásnál a fiatal szerkezeti vonalak lényeges szerepet játszanak,

hiszen pl. az Eplény melletti mangánércelfordulást kontrolláló, ÉNy—DK-i
irányú, mélyre nyúló ids törés a feltüntetett, jobbos oldaleltolódástól É-ra
lév blokkban 4,7 km-re K felé elvonszolódott helyzetben, a Tunyokhegy
DNy-i lábánál folytatódik ÉNy felé tovább. A többi megismert ids törésvonal

mint az 1. ábrán látható — mai meg-megszakított és eltolódott helyzete

ugyancsak a fiatal horizontális elmozdulások kombinációjának függvénye.
Szükséges megjegyezni, hogy eddigi ismereteink szerint a neogén oldaleltolódá-

sok három irányú, ill. három fázisú rendszert alkotnak, így szerkezetet bonyo-
lító szerepük igen jelents. A mellékelt térképvázlaton — a méretarány miatt

az 500 m-nél kisebb oldaleltolódásokat nem ábrázoltuk.

A legnagyobb méret jura törések — mai állapotukban preszenon oldal-

eltolódások — és a hegység jura idszaki képzdményeinek elterjedése alapján

tüntettük fel az 1. ábrán azokat a területrészeket, ahol adottak a mangánérc
elfordulásának feltételei. A kirajzolódott kép azt mutatja, hogy a távlati

mangánérckutatás perspektívái meglehetsen szerények. Ez elssorban a ked-

veztlen települési mélységekbl adódik.

A mellékelt térképen elrejelzett területrészek és fbb jellemzik a követ-

kezk:

1.

Városld, Kakastaraj. 50— 200 m-es mélységviszonyok. Nagy készletek

nem remélhetk.
2 . Szentgál, Tzkveshegy térsége. 100— 300 m-es mélységek. Reménv-

belisége kérdéses.

3 . Csehbányái törés K-i zónája. Megfelel földtani adottságok, 500 m-nél

nagyobb, kedveztlen települési mélység.

4 . Hajaghegy, DNy-i oldal. 200— 500 m-es mélységek. Jura kifejldés isme-

retlen. Vejemk területén 100— 150 m-es fúrás eldöntheti a rétegsor jellegét, a

mangánosodás jelenlétét.

5 . Lókúti Krishegy ÉK i oldal. Törésvonal ismert. Érckontrolláló szerepe

kérdéses. Jura szelvény ismeretlen. Települési mélység kedveztlen, nem álla-

pítható meg.
6 . Pálihálás puszta térsége. Törésvonal valószínsíthet. Jura kifejldés isme-

retlen. 100 m-es fúrás tisztázná a rétegtani viszonyokat.

7. Tunyoghegy DNy-i oldal. Kedvez földtani adottságok. Mélységviszonyok

100 — 400 m-ben becsülhetk meg.

8 . Cseténytl D-re. Törésvonal ismert. Aligha jöhet számításba az 500 m-t

jóval meghaladó mélység miatt.

9 . Sümeg térsége. Csak földtani szempontból tekinthet figyelemre méltónak.

Megfelel adottságok mellett a települési mélység meghaladja az 500 m-t.

10 . Magvarpolánv. Elzhöz hasonló, itt azonban bizonytalan mélységi

adatokkal.

Amennyiben esetleges kutatásra a jövben sor kerülne, úgy — véleményünk

szerint — a következ feladatok elvégzése indokolt

:
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1 . Az üledékhézagos és üledékfolytonos jura területek lehatárolása.

2 . A szerkezetföldtani vizsgálatok továbbfejlesztése, a jura törésvonalak
tektonikai— geofizikai módszerekkel való pontosítása és megfelel méretaránvú
térképi ábrázolása.

A két vizsgálati módszer együttes alkalmazása a hegység mangánércre vonat-
kozó földtani ismeretességi szintjét jelentsen tovább fejlesztheti.
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Beszámoló a Nemzetközi Ércgenetikai Asszociáció (IAGOD) Tbilisziben
rendezett VI. Szimpóziumáról 1982 szeptember 5—13.

Az IAGOD 1964-ben tartotta els szim-
póziumát, tényleges megalakulása 1968-

ban (a Nemzetközi Geológiai Kongresszus
alkalmából) történt. A Tbiliszi VI. Szim-
póziumon hazánkat 8 tagú csoport képvi-
selte: Székyné Ftrx Vilma az IAGOD
Nemzeti Bizottság elnöke, Baksa Csaba,
Bognak László, Csongrádi Jen, Mind-
szenty Andrea, Vetné Ákos Éva,
Zelenka Tibor.

Kiküldetésünk f célja volt felhívni a
figyelmet a Nemzeti Bizottságunk mega-
lakulására és a magyar ércgenetikai és érc-

teleptani eredményekre. Benyújtott jelen-

tésünk alapján a VI. Szimpózium közgy-
lésén Stemprok ftitkár hivatalosan is be-

jelentette a magyar bizottság megalakulá-
sát és rövid ismertetést adott eddigi tevé-

kenységünkrl. A szimpóziumon az IAGOD
vezetségével és a VT. szimpózium szerve-
zivel, különösen J. Ridge professzorral

(USA), A. G. Tvalcsrelidze akadémikus-
sal és V. A. Baskina fosztályvezetvel jó
személyi kapcsolatokat alakítottunk ki. Jól
sikerült a 4 magyar eladás, résztvettünk
az egyes bizottságok munkaértekezletén is.

Magyarország képviseljeként alulírottat a
Paragenetikai Bizottság vezetségi tagjai
közé választották.

Az érdekes város és a Kaukázus szépsége,
érctelepeinek jelentsége vonzotta a kül-
földieket. 500-an küldtek be eladási kivo-
natokat 31 országból. Természetesen ek-
kora számú eladást nem lehetett beik-
tatni és a Kongresszus témáinak megfele-
lelen történt az elzetes válogatás. De a
Rendezség külön kötetben valamennyi
kivonatot megjelentette.
A résztvevk száma igen nagy volt, a

világ minden részébl érkeztek ércgeológu-
sok, így elssorban a Szovjetunióból, az
Egyesült Államokból, Kínából, Japánból.
Kanadából, a Német Szövetségi Köztársa-
ságból, Angliából, Franciaországból, más
nyugat -európai országokból. Skandináv ál-

lamokból, Dél-Amerikából, Afrikából. Az
európai szocialista államok között a részt-

vevk számát tekintve a Szovjetunió és

Bulgária után a magyar csoport követke-
zett. Többen voltak Csehszlovákiából, Ju-
goszláviából, 1—2 résztvev érkezett az
NDK-ból, Lengyelországból. Romániából
és Albániából nem volt résztvev.
A Szimpózium 3 f témájának, bizott-

ságainak és munkacsoportjainak eladásai
külön-külön szekcióban hangzottak el az
alábbiak szerint.

I. A VI. Szimpózium ftémái:
1. Ércformáló hidrotermális rendszerek.
Eladások száma : 40

2. Ércesedés és gránitos magmatizmus.
Eladások száma: 32

3. Matematikai módszerek az érctelepek
tanulmányozásában. Eladások száma:
19

II. Az IAGOD bizottságainak és munkacso-
portfainak tudományos ülései
1. Az Érctelepek GÍobál Tektonikai Bizott-

sága I. Eladások száma: 22 (1 magyar)
2. Az Érctelepek Tektonikai Bizottsága II.

Eladások száma: 17
3. Az Érctelepek Paragenetikai Bizottsága.
Eladások száma: 22

4. Érchozó Fluidos Zárványok Bizottsága.
Eladások száma: 26 (2 magyar)

5. Fluorit-barit Telepek Bizottsága. El-
adások száma: 10

6. Szkam-telepek Munkacsoportja: Ela-
dások száma: 11

7. Az Ércgenetika és a Gyakorlati Haszno-
sítás Munkacsoportja. Eladások száma:
15. (1 magyar)

8. A Nemzetközi Geológiai Unió nagy nyo-
mású és hmérséklet Kísérleti Kzetta-
ni Bizottsága. Eladások száma: 1

1

9. Mangán Bizottság. Eladások száma: 29
Összesen 260 eladás hangzott el.

A közgylésen Stemprok ftitkár rész-

letes beszámolója után az egyes bizottsá-
gok beszámoltak a 4 év alatti tevékenysé-
gükrl, s az elkövetkez 4 évre vonatkozó
terveikrl. Csak a legérdekesebbeket említ-
jük. Kiemelkedett Kutina professzor el-
terjesztése a közgylésen Tektonika/I. szék-
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ció terveivel kapcsolatban. A következ té-

mák tanulmányozását tervezik:

Érctelepek paramétereinek megállapí-
tása, ércgenetikai provinciák, ércdúsítási

kérdések, a Mohorovicic féle felület szerepe
az ércek keletkezésében.
A Tektonika II. szekció tervei között a

kontinentális és óceáni eredet érctelepek
pontos jellemzése szerepel, fontos kérdés-
nek tartják a köpeny szerepének megálla-
pítását az érctelepek kialakulásában. A Pa-
ragenetikai Bizottság igen aktív volt az el-

múlt 4 év alatt „Probleme dér Paragenese”
címen a Freiberger Forschungshefte (szerk.

Batjmanx) számos értekezés jelent meg
külön szám formájában. A „paragenezis”
definíciójának pontos meghatározására G

tagból álló munkacsoportot hoztak létre.

A fluorit és barit komisszió az IMA-val
(International Mineralogical Association)
tartja a kapcsolatot.

Rendkívül aktív volt a Mangán-Bizott-
ság az elmúlt idszakban, mköd tagjai-

tól 300 publikáció és 2 monográfia jelent

meg.
Határozatot hozott a közgylés a követ-

kez szimpóziumról is. 1984-ben a moszk-
vai Nemzetközi Geológiai Kongresszussal
kapcsolatban Moszkvában Cu-szimpóziu-
mot tart a JAGOD. A VII. szimpózium
megrendezésére Kaittsky alelnök meghí-
vása alapján 1986-ban a Skandináv álla-

mokban, közelebbrl Svédországban kerül

sor. A moszkvai Nemzetközi Geológiai
Kongresszusig a JAGOD vezetsége válto-

zatlan. Új vezetség választására Moszkvá-
ban kerül sor.

*

A szekciók eladásai jórészt egyidben
hangzottak el. Minden ülésen nem tud-

tunk résztvenni, érdekldés szerint felosz-

tottuk a részvételt, s a legérdekesebb szek-

ciók eladásairól az alábbiakban számolunk
be.

Székyné Fux Vilma

I. A S zimpr
ó zium 3 ftémája

1.1. Szekció: Érc-képz hidrotermális rend-

szerek

A téma keretében 39 eladás hangzott
el a következ megosztásban: szovjet 21,

amerikai, lengyel, jugoszláv, csehszlovák
3— 3, bolgár 2, japán, kínai, kanadai, fran-

cia 1— 1. Az eladások közel fele egy-egv
ércelfordulás teleptani ismertetésére, eset-

leg egy nagyobb körzet valamely telep

típusára koncentrált (pl. Varcek: A Kár-
pátok sziderit formációjának hidrotermális

rendszerei; Rozlozsnik: Sziderit telepek

forrása és szerkezeti helyzete a Szepes-

Gömöri Érchegységben).

Az eladások másik része különböz
fizikai-kémiai tényezknek az ércképz-
désre gyakorolt hatását taglalta, illetve ge-
netikai modellek kidolgozására tett kísér-

letet.

Ezek közül az alábbi eladások voltak
különösen figyelemre méltóak:

Jkpatkó—Litvinszkája : A statikus
mágneses tér hatása az ércképz folyama-
tokra (Bizonyos vegyületek, pl. kovasav
oldódását a mágneses tér nagymértékben
elsegíti).

Dzulynski: Hidrotermális karszt — új
ércképz tényez a karbonátos kzetek
érceinek értelmezésében. (Felszálló meleg-
vizes oldatok hatására lapos dlés kar-
bonátos kzetekben, kevéssel azok létrejöt-

te és tengerszint fölé emelkedése után kiala-

kult rendszer. — Mississippi Valley típus).

Sowkins: Kuroko típusú masszív szul-

fid telepek genetikai modellje. (A viszony-
lag hosszan mköd tengervizes konvek-
ciós és rövid ideig beáramló fémdús utó-
magmás oldatok feltételezése egybevág a
teleptípus földtani, geokémiai és izotóp jel-

lemzivel).
Beane: Hidrotermális ásványok és fluid

paraméterek fejldése az USA néhány por-
firos rézérc telepében. (A központi porfiros
intruziókban képzdési hmérséklet és só-

tartalom alapján 3 különböz hidrotermális
folyadék típus különíthet el zárványvizs-
gálatok alapján. Ezek közül a 250—400 °C
közötti homogenizációs hmérséklet,
< 15°

0 NaCl tartalmú zárványok jellem-

zek a porfiros rézércekre. Oxigén-hidro-
gén izotóp tanulmányok szerint a híg olda-

tok fként meteorikus eredetek. Az ösz-

szes tanulmányozott telepben a rézszulfid

kiválása a kvarc-epidot-klorit-K-földpát
fázishoz kapcsolódik).

Csongrádi Jen

1.2. Szekció : Ercesedés és a gránitos magma

-

tizmus
Egyike volt a szimpózium három f kér-

déscsoportjának. Az eladások több mint
harmada szovjet szerzktl (leginkább kol-

lektíváktól) hangzott el, de összesen 14

nemzet eladásait kísérte ebben a szekció-

ban is kitüntetett figyelem. A témaköröket
tekintve az eladások mintegy negyede
(11 eladás) foglalkozott általános ércese-

dési kérdésekkel. Több eladást tartottak

a porfiros Cu-Mo ércesedések témakörébl,
de ugyanilyen figyelem kísérte az ón-,

wolfram- vagy a polimetallikus ércesedések
témaköreit is, st az általános ércgenetikai
kérdések modellezése is az érdekldés hom-
lokterében volt a meghallgatott eladások
tükrében.

Nagy figyelem kísérte V. I. Kovalenko
et al. (Moszkva) eladását: ,,az Ásvány-
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képzdés kapcsolata a savanyú magrnat iz-

mus” témakörbl:
A szerzk potenciálisan 7 érctartalmú

magma provinciát különítettek el — els-
sorban távolkeleti és mongóliai tapasztala-

tok alapján:
a) gabbro-plagiogránit (ofiolitos együt-

tesben), pirites ércesedéssel

b) granodiorit -gránit; Au-, Mo- szkarn-
ércesedéssel,

c) leukogránit; Ta-, Li-, Nb-, Sn-, W-,
Mo-ércesedéssel,

c/jongonit (topáztartalmú kvai'ckerato-

fir); Be-, Ta-, Li-, Rb-ércesedéssel,
e) monzonit-granodiorit-gránit; Cu-,

Mo-, Sn- és Ag ércesedéssel,

j) rapakivi gránit; ritkaföld-, Sn és W
ércesedéssel,

g) alkáligránitok; ritkaföld-, Nb-, Ta-,

Zr-, (Hf-,) és egyéb pegmatofil elemek
telepei.

Érdekes eladást tartott M. Stemprok
(Prága) az óntartalmú gránitok differen-

ciációjának alkálitrendjérl, valamint D.
V. Rundouist és I. G. Pavlova (Lening-
rád) a gránitok, a metaszomatózis és az
ércképzdés összefüggéseirl.

Komplex kutatások alapján — sok zár-

ványvizsgálat eredményeit összegezte T.

G. Theodore (USA), aki a Kordillerák egy
profiros Mo-érctelepének fluor-hiánya alap-

ján jutott érdekes lemeztektonikai követ-
keztetésekre.

Bognár László

II. A I A G 0 D Bizottságainak
és Munkacsoportjainak ülé-
sei
II. 1. Tektonikai Bizottság I. „Globális Tek-
tonika Metallogénia

”

Ez a bizottság hasonló témát dolgoz fel,

mint az UNESCO IGCP 169. sz. projectje,
amelynek feladata a K-Mediterrán és Ny-
Kaukázus metallogéniájának a geotekto-
nikus fejldéssel kapcsolatos vizsgálata.
A kétnapos eladássorozat nagy érdek-

ldésre tartott számot, több figyelemre
I

méltó munkával. 24 eladás hangzott el: 6
amerikai (USA), 7 szovjet, 4 bolgár, 2 ja-

pán, 1 cseh, 1 mexikói, 1 D-Afrikai, 1 ma-
j

gyár, néhány munka USA és szovjet koope-
i rációban készült.

Külön említést érdemel néhány eladás,
i amelyek globális tektonikai következteté-

seikkel vagy átüt sikert arattak, vagy
|

vihart kavartak.
J. A. Noble

,
,A Föld nagy érctelepei-

nek eredete és fémeloszlása” cím eladá-
i

sában mintegy 500 nagy telep vizsgálata
alapján azt állította, hogy ezek megfelel

l| vetületben spirális eloszlást mutatnak és
ez összefüggésben van a globális tektoni-

kai folyamatokkal. Véleménye nem ara-
tott osztatlan elismerést.

Egy másik figyelemre méltó eladást a
cseh származású amerikai Jan Kutina tar-

totta „A felsköpeny lehetséges szerepe a
nagy érctelepek eloszlásának hálózatá-
ban” címmel. A nagy gyakorlati érték
eladás néhány példán bizonyította, hogy
a globális szerkezeti interpretációkból ki-

indulva ki lehet jelölni a földkérgen eddig
nem kutatott olyan pontokat, szerkezeti

egységeket, amelyek kutatása gyakorlati
szempontból perspektivikus.

Az eladások nagyobbik része helyi té-

mákat dolgozott fel több-kevesebb nagy-
szerkezeti összefüggéssel. Ezek közé tar-

tozott a magyar eladás, a Cseh Németh
J.

—

Csillag J.

—

Földessy J.—Zelenka
T. szerztársaimmal közösen készített dol-

gozat ,,A szerkezet és metallogénia össze-

függése Észak-Magvarországon” címmel.
A dolgozat része az IGCP 169. projectjé-

ben a szerzk által végzett munkának.
Az eladás áttekintette az ismert érclel-
helyeket, szerkezeti egységbe illesztve

azokat és ezzel megteremtve a lehetségét
azonos genetikájú ércesedések eredményes
kutatásának.

Baksa Csaba

II. 2. A Tektonikai Bizottság II. Szekciója
A Tektonikai Bizottság II. Szekciójá-

nak eladásai elssorban az ércesedés, érc-

telep és a struktúra, tektonika kapcsolatá-
val foglalkoztak. Szovjet szerzk különös
jelentséget tulajdonítanak ennek a kér-

désnek, ahogy ez az eladások megoszlásá-
ból is kitnt (szovjet 8, bolgár 3, angol,
indiai, jugoszláv, kanadai, német (NSZK),
török 1— 1).

Az eladások sorából a következket
emeljük ki: F. G. Wolfson és V. V. Ark-
hangelszkaja: Teletermális Pb es Zn-tele-

pek földtani és genetikai sajátságai.

A platiform teletermális Pb és Zn érce-

sedések szoros kapcsolatban állnak a kon-
tinentális kereg fejldésével. Jellemzi ket
a viszonylag kis tömeg gránitok jelenléte,

jelents 2 km vastag üledékes fed, a
bazaltos kzetek uralkodása. Részletesen
kitért Wolfson a mobilis övék teletermális
Pb és Zn-telepeinek jellemzésére. Majd
kiemelte, hogy gyakran a mobilis övék, de
különösen a platiform teletermális Zn-Pb
telepekre jellemz a szénhidrogén-telepek
közelsége. A kolaj és gáztelepeket körül
veszik a Cu, Fe, Pb, Zn, As, Sb hintett
szulfidos aureolái. Ezek az elemek a kola-
jokban is kimutathatók. Wolfson szerint

a térbeli közelség, tektonikai helyzet, azo-
nos földtani kor, az érc- és szénhidrogén
formáló túlhevített gzök és gázok (H,
C02 ,

CH
4 és más szénhidrogének) hasonló-
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sága az érc- és szénhidrogéntelepek kelet-

kezésének szoros kapcsolatára utalnak.
Az érctelepeket formáló fluidumok tehát

poligén eredetek, és uralkodóan kéreg
alatti forrásból származnak.

V. N. Brukhajstov—V. S. Kogen—L.

M. Natapov—A. L. Stavtsev—N. A.
Yablonskája (Aerogeologia, Moszkva).
Aerogeológiai megfigyeléseket végeztek a
makroszerkezet (struktúra) és ércesedés
kapcsolatának felderítésére.

Szerzk a magmás tevékenység gyrt
öveiben köralakú (gyrs), érces szerke-

zeteknek 4 típusát különítette el, a) disz-

junktív (köralakú gyrdések) b) dóm-
alakú. különböz mélység, c) vulkáni v.

d) plutói.

A dóm-alakú gyrs szerkezetek a recens

tektonikai aktivitás területén jelentkeznek
Hg-Sb ércesedéssel. A diszjunktív és vul-

káni szerkezet az Ag-polimetallikus éle-
sedésekre kedvez. A szubvulkáni gráni-

tokkal kapcsolatos plutói szerkezetekben a

Co-Mo ércesedések jelentkeznek.

Az ércesedés szempontjából kétféle szer-

kezet kedvez 1. köralakú szerkezetek,

amelyek átmérje 10—25 km-nél nem
nagyobb, 2. a lineamensek keresztezdési
helyein jelentkez szerkezetek. Eszerint a
Szovjetunió területén jelentkez ércesedé-

sek 3 csoportra oszthatók:
a

)

Általában köralakú (gyrs) szer-

kezetekhez kapcsolódnak és ritkán jelent-

keznek lineamensek keresztezdésében (pl.

Dél-Tien Shan).
b

)

Elfordulnak mind gyrs szerke-

zetekben, mind lineamensek kereszte-

zdésében (pl. Primorie, Centrál-Kazahsz-
tán).

c ) Fleg lineamensek keresztezdésében
jelentkeznek és ritkán fordulnak el kör-

alakú (gyrs) szerkezetekben (pl. Kau-
kázus, Kazahsztán).

11.3. A Paragenetikai Bizottság Szekciója

A szekcióban 22 eladás hangzott el.

Ezek országok szerinti megoszlása a követ-
kez: Szovjetunió 12, USA 10, Norvégia
3, Argentína, Bulgária, Dánia, Kanada,
Németország (NSZK), Svájc 1— 1.

Az elhangzott eladások számos érdekes
problémát vetettek fel, amelyeket az aláb-

biakban foglaljuk össze:
1. Összefüggés a paragenezis és az érce-

sedés fejldési foka között.
2. Ásványok diffúziós zónái, Sn-telepek

paragenezise, ércasszociáció, koexistens
szulfidok mint indikátorok az ércképzdés
fiziko-kémiai körülményeinek megállapí-

tásához.
3. Hidrotermális ércesedések paragene-

tikai ásványasszociációja és azonosításuk
ismertetjegyei.

1. Al-megoszlása koexistens ásványfázi-
sok között Mn-telepek progresszív meta-
morfózisa során.

5. Ércgenetika: az Udokán terület (Szi-

béria) Cu-ércesedésónek eredete, ásvány -

paragenezis mint reális bázis Sn-telepek
génétiká

j
ának értelmezéséhez

.

6. Vizsgálati módszerek: Se-Cu ércesedés
(Grönland) mikrostruktúrájának értelme-
zése, Fe-foszfátok vizsgálata luminiszcens
mikroszkóppal, ércformációk termodina-
mikai analízise.

7. Összefüggés Fe-tartalmú ásványpa-
ragenezis és a gránitok ércproduktivitása
között.

8. Különböz érctelepek (scheelit, Mo-
W-Sn, termés Cu, krómit, U-Mo) parage-
nezisének bemutatása a világ legkülönbö-
zbb részeibl.

Székyné Frx Vilma

11.4. Érchozó fluidos zárványok Bizottsága

Az eladások változatos témái igazol-

ták, hogy a folyadékzárványvizsgálat —
mint speciális érckutató módszer— a tech-

nika fejldésével az utóbbi néhány évti-

zedben igen népszer lett.

A módszert felhasználják a kimberlites

testek kutatásától kezdve a posztmagmás
pegmatitos, pneumatolitos, hidrotermális

érctelepek kutatásánál, a kráterek kimu-
tatásánál, st, új volumetrikus módszerek
kidolgozásával a Hold regolitjainak kozmi-
kus objektumaiban, a tektitekben, meteo-
ritokban és az impaktitos képzdmények-
ben lev gázok összetételének és srségé-
nek meghatározásához is.

Az eladásokban ón-wolfrám, porfiros

molibdén, porfiros réz. arany és polimetal-

likus ércesedés, sztratiform ólom-cink tele-

pek, és antimon telep folyadék-zárványai
szerepeltek.

A leggyakrabban említett polimetallikus

telepeken végzett folyadék-zárványvizsgá-
latok eredményei:
A hidrotermák a vízen kívül széndioxi-

dot, metánt, nitrogént, nehéz szénhidro-

géneket és más gázokat tartalmaznak.

Az iparilag jelents polimetallikus tele-

peknél fleg Cö2
-tartalmú vizek szállítot-

ták az ércet.

A legnagyobb telérek, melyek gyakran
a nagy antiklinálisok brachiantiklinális

szerkezeteiben lokalizálódnak nagy C02
-

tartalmú érchozó oldatokról tanúskodnak.
Az oldatok C02

-tartalma 50—60%, NaCl
tartalma 5—7%. A homogenizációs hmér-
séklet 340—300°C —150—90 °C. A kis

koncentrációjú polimetallikus ércek 230

—

220 °C-on válnak ki.

Az arany tartalmú polimetallikus elfor-

dulásokat viszonylag magasabb CO,-tarta-

lom jellemzi.
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Egyes polimetallikus ércelfordulásokra
jellemz a viszonylag kisebb széndioxid,
ül. a nagyobb mennyiség metán és nitro-

géntartalom. Ezek az oldatok a C0
2
-os és

a metános víz összetétele közötti átmene-
tet mutatják.
A szekcióban 2 magyar eladás hangzott

el:

Gatter István: Folyadék-zárvány ta-

nulmányok a gvöngyösoroszi polimetal-
likus érctelepen.

Vetké Ákos Éva: Gáz-folyadék zár-
ványok zónációja és kapcsolata az ércese-

déssel a Közép-Börzsönyben.

Vetké Ákos Éva

II. 6. Szkarnos érctelepek munkacsoportja
A munkacsoport keretében 1 1 eladás

hangzott el. Ezek közül néhány fontosabb
témakör:

1. A szkarn képzdés fiziko-kémiai vi-

szonyait V. A. Zsarikov (Szovjetunió)
ismertette a bimetaszomatózist modellez
formációk kzettani, fiziko-kémiai kísér-

leti mérések és termodinamikai számítások
alapján. Három szakaszt különített el:

Magnézium-szkarnok magmás szakasza.
Magnézium-szkarnok utómagmás sza-

kasza.
Mész-szkarnok utómagmás szakasza.
Szkarnos ércképzdés közvetlenül a

szkarnosodás után, vagy késbb a már
kivált szkarn ásványok hidrotermális olda-
tokkal való savanyú kilúgzása után követ-
kezik be.

2. A szkarn lelhelyek kzet szerkezeti

helyzetét L. D. Meikert (USA) ismertette
lemeztektonikailag értelmezve a Fe, W,
Cu, Pb-Zn és Sn szkarnok közötti különb-
ségeket. Óceáni magmás szigetívek mere-
dek dlés szubdukciós öveibe Fe szkarnok
nagy Co, Au, Cu tartalommal képzdnek
gabbró és gránit intrúziókban.

Kontinentális kéreg szubdukciós zónái-
ban egyidejleg képzdött mészalkáli-
magmákhoz kapcsolódik

5—15 km mélységben W, Cu és Mo
szkarn ércesedés, 1—6 km mélységben
szulfid gazdag Cu, Fe, Pb, Zn, Mo, Au és

Ag szkarn ércesedés.
Szubdukció után a kontinentális kéreg-

gel kölcsönhatásba kerül magmából kvarc-
monzonit, és gránit intrúziók képzdnek
W, Mo szkarn ércesedéssel Cu, Zn, Be, Au,
Ag elemek kíséretében.

Szubdukció utáni rift állapotban a kéreg
eredet gránitintrúziók Sn szkarnos érce-

sedést eredményeznek, B, Be, F, W, Cu,
Zn, Pb és U kísér elemekkel.

3. A mészk szkarnok települési és elhe-
lyezkedési jellege alapján Peck A. A.
(Szu) az alábbi típusokat különíti el:

Teléres típusú szkarn az intrúzió és a
karbonátos kzet kontaktusát metszve he-
lyezkedik el.

Frontális típusú szkarn az intrúzió és a
karbonátos kzet kontaktusán alakul ki,

mely lehet antiklinális típusú, ha az intrú-

zió hidroterma áteresztképessége nagyobb
mint az azt körülvev karbonátos kze-
teké.

Szinklinális típusú, ha az intrúzió hidro-
terma áteresztképessége kisebb mint a
karbonátos kzeteké.

Burkoló típusú, ha a kontaktus mindkét
oldala közel azonos viselkedés.

4.

A szkarn képzdés hmérsékleti vi-

szonyait több eladás tárgyalta folyadék és

gázzárványok vizsgálata alapján (Prünor-
je és Tádzsikisztán különböz ércformá-
cióira W, Sn, B, Fe, Cu, Pb, Zn), össze-

foglalva a következ ércképzdési szaka-
szok állapíthatók meg:
szkarnosz szakasz
greizen szakasz
szulfid szakasz
karbonát szakasz

Összességében

780—370 °C
480—220 °C
420—160 °C
210— 80 °C

szkarnos ércképzdés
kutatása két f területen fejldik, az egyik
a képzdési körülmények kísérleti modelle-
zése, másik a pontos képzdési hmérsék-
let megállapítása gáz-folyadék zárvám-
vizsgálatokkal.

Zelekka Tibor

II. 7. Az ércgenetika és a gyakorlati haszno-
sítás munkacsoportja
A szekcióban elhangzott, összesen 15

eladást témája szerint három csoportba
lehet sorolni.

Az els csoportba tartozó eladások —
s ezek voltak leginkább összhangban a
munkacsoportnak nevet adó ftémával -
olyan reménybeli készletek megtalálálását
és kvantitatív elrejelzését célzó érckuta-
tási, ül. taktikai megoldásokat mutattak
be, amelyeknek alapjául minden esetben
egy-egy jól megkonstruált genetikai mo-
dell szolgált. Ezeknek a fele különféle
matematikai eszközöket is alkalmazott.
Példaként a kijevi Gorlitsky, B. A. el-
adását említhetjük, amely a REGIOX elne-

vezés geokémiai-földtani adatbázis és a
ráépül COMPLEX-2 nev metallogeneti-
kai prognózist készít soft-ware-t mutatta
be.
A második csoportba sorolható eladók

egyszeren egy-egy kiválasztott telep, ér-

ces körzet, vagy nagyobb geotektonikai
egység ásványi nyersanyagainak képzdé-
sére vonatkozó elméleteket tárták ,,eset-

tanulmány” jelleggel a hallgatóság elé.

A harmadik csoport eladásai pedig
egy-egy geokémiai, vagy geofizikai kuta-
tási módszer érckutatási gyakorlatban

6 Földtani Közlöny
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való alkalmazásának általános elnyeit,
ül. konkrét módszertani eredményeit tár-

gyalták.
Magyar részrl ebben a szekcióban egy

eladás hangzott el Szantner F.— Knau-
er J.

—

Mixdszenty A.: „Genetikai mo-
dellen alapuló folyamatábra a karsztbau-
xit-prognózis számítógépre viteléhez” cím-
mel.

Mixdszenty Andrea

11.9. Mangán Bizottság. A mangán geoló-

giája és geokémiája
A szekció eladásai a IAGOD Mn-bizott-

ságában korábban kialakult gyakorlatnak
megfelelen az alábbi három témakör köré
csoportosultak:
a

)

Általános, részben elméleti, geokémiai
(és alárendelten mineralógiai) témák
(12 db).

b) A kontinentális területek Mn-érctele-
peinek geológiája és geokémiája (12 db).

c) Á recens tengermedencék és tavak fene-
kén fellelhet Mn- és egyéb fém-dúsulá-
sok mineralógiája és geokémiája (5 db).
Az elhangzott beszámolók meggyzen

tükrözték azt az általános — mondhatni
világméret — gazdaságilag motivált ér-

dekldést, ami a téma iránt az elmúlt
években és napjainkban is megnyilvánul,
ül. megnvüvánult. Az eladók jelents ré-

sze ui. olyan adatokról, eredményekrl
számolt be, amelyek mögött jelents ösz-

szeg állami, ül. — elssorban a nyugati
országok esetében — vállalati támogatás
volt érezhet. Jól példázta ez azt a jelensé-

get, hogy a tudománynak azok a területei,

amelyek valamilyen okból közvetlen gaz-
dasági érdek(ek)kel esnek egybe, szükség-
szer konjunkturális fellendülést élvezhet-
nek.

Az elhangzott eladások közül a továb-
biakban néhány kiragadott példát részle-

tesebben is ismertetünk, mivel úgy' véljük,

hogy egy' részük így' kivonatos formában
is tartalmaz a hazai földtani gyakorlat
számára hasznosítható információt, más
részük pedig mint általános gazdaságföld-
tani adat tarthat számot érdekldésre.

Liszicin, A. P. et al.: A Mn geokémiája
az óceánokban. Az óceánok ^In-tartalmá-
nak egy részét (az ún. „exogén” mangánt)
a foly'ók szállítják a tengerbe. A foh'óvíz
oldott mangán-tartalma 10 g/l. Hegyvidéki
foh'ókban a szervetlenvegyület formájában
jelenlev Mn van túlsúlyban, síkvidékiek-
ben a szerves és szervetlen Mn-vegyületek
aránya kb. 50—50%. A világóceánokba
ilyun módon bejutó Mn összmennyiségét évi

20,8 millió tonnára lehet becsülni. Ebbl
20,4 millió tonna szuszpenzióként és

(mindössze) 0,4 millió tonna oldatként ér-

kezik.

A tengervíz átlagos oldott Mn-koncent-
rációja 0,1 mg/l-re becsülhet. Ebben a
környezetben a Mn már uralkodóan szer-
vetlen kötésben van jelen. A tengervíz
Mn-tartalmának nagy' mennyisége vesz
részt a biológiai körforgalomban: a Csen-
des-óceán plankton szervezetei évente
0,55 millió t Mn-t vonnak ki a vízbl. A
biogén-módon kötött Mn-nak több mint
90% -át a szerves anyag a fenékre hullva
„menet közben” és a fenéken elveszíti,

vágyás az a mélyebb vízrétegekben vissza-
jut a tengervízbe. Létezik tehát egy verti-
kális, biológiai Mn-transzport. A fenéken
a víz telítdhet Mn-ra, s ily módon oxid-
ként, vagy' hidroxidként kiválik.

Ki lehetett számítani, hogy a pelágikus
régióban a fenéken felgy'l üledékekben
a világóceánokban évente 8,35 millió tonna
Mn gylik össze — ez jóval több, mint
ami évente ..exogén” Mn-ként a kontinen-
sekrl beszállítódik. Ez azt jelenti, hogy
kb. évi G millió t endogén eredet kell, hogy
legy'en.

A Mn szilárd fázisként való akkumulá-
lódásának üteme az óceánfenéken 0,5
mg/c-m 2 és 5 mg/cm 2/1000 év között vál-

tozik. A felhalmozódás ütemét számos
tényez befolyásolja (pl. az egyenlíti terü-
leteken, a közép-óceáni hátságokon na-
gyobb, mint másutt.)

Bizonyos értelemben Liszicinék eladá-
sához kapcsolódott Baturin, G. X. és
Szavenko, V. Sz.: A pelágikus Fe-Mn-gu-
mók diagenetikus képzdésérl cím el-
adása is. Szerintük a Fe-Mn-gumók diage-
netikus képzdését jelentsen elsegíti az
üledék pórusvize és a tengervíz pH-ja közti

eltérés. A pórusvíz pH-ja 6,0 -7,5-re le-

csökkenhet, a tengervízé ezzel szemben
hosszútávon állandó 7,5—8,0 körüli érték.

A pH-különbség miatt a Mn beoldódhat a
pórusvízbe, s ennek folytán koncentrációja
egy id után akár 2—4 nagyságrenddel
meghaladhatja a tengervíz Mn-koncent-
rációjának értékét. A Mn a koncentráció-
lejt irányúba, tehát felfelé kezd migrálni.

A viszonylag lúgosabb pH-jú tengervízzel

érintkezve az oldat pH-ja hirtelen mege-
melkedik, s a Mn szükségképpen kiválik

:

így jönnek létre Baturinék szerint — és

számos más szakember osztozik vélemé-
nyükben — a pelágikus Mn-feldúsulások.
Srém, R. K.: A Csendes-óceán Kelet.-

Egy'enlíti övezetének Mn-gumó telepein

végzett készletbecslések eredményérl. A
Csendes-óceánnak a címben jelzett terüle-

tén jelenleg mintegy 1 milliárd tonna,
2%-nál több Xi -f- Cu-t tartalmazó Mn-
gumót tartanak nyilván (a készletadat szá-

raz bázisra számolva értend).
A fenti készletek megoszlása az alábbi:

110 000 km 2-en 484 millió tonna, 73 000
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km 2-en 522 millió tonna, öl 000 km 2-en

195 millió tonna.
Az átlagos produktivitás a vizsgált

helyekre nézve: 4400—7150 t/km*.

Az érc fémtartalma súlyszázalékban
kifejezve: Mn 23—-27%, Ni -)- Cu > 2%,
Co 0,3%

Mindszenty Andrea

A Nemzetközi Mérnökgeológiai Egyesület (IAEG)
4. Kongresszusa

(Uj Delhi, 1982. december 10—15.)

A nemzetközi egyesület európai és ame-
rikai kongresszusai (Párizs, 1970., Saö Pau-
lo 1974., Madrid 1978.) után elször került
sor Ázsiában kongresszus lebonyolítására.
Ennek egyik oka az volt, hogy az egyesület
megalapítása is IJj Delhihez kapcsolódik
(Geológiai Világkongresszus 1964.), vala-

mint az, hogy az indiai mérnökgeológia
igen fejlett, így nagy számú mérnökgeoló-
gust is foglalkoztat (például a Geological
Survey of India önmagában 700-nál töb-
bet). A kongresszus rendezését az indiai

mérnökgeológiai egyesület vállalta, az em-
lített indiai geológiai szolgálat közremkö-
désével.

A kongresszus szervezbizottsága ideje-

korán küldte szét a körleveleket, de a meg-
változott világgazdasági körülmények vi-

szonylag kevesebb külföldi részvételét en-
gedték meg, mint az utolsó két kongresz-
szusnál. Nem hivatalos adatok szerint

mintegy 150 f külföldi vett részt a kong-
resszuson, a hazaiak száma 300—500 kö-
zött mozgott (ha egyszerre nem is vettek
részt mindannyian az üléseken). A kong-
resszus témakörei:

1 . Mérnökgeológiai feladatok a környe-
zetfejlesztés és környezetvédelem terü-
letén.

2 . Az alagútépítés, valamint a földalatti

üregek fejtésének mérnökgeológiai
problémái.

3 . Talaj és kzet, mint építanyag.
4 . Természetes és tározó tavak mérnök-

geológiai problémái.
5. Mérnökgeológiai problémák a tenger-

parti és self területeken.
6 . Mérnöki létesítmények szeizmikus és

szeizmotektonikus elemzése.
7 . A mérnökgeológia története és fejl-

dése.

A kongresszusra mintegy 270 dolgozat
érkezett be, ezek között 13 magyar. Ez a
magyar mérnökgeológia elismerten nagy
aktivitását is jelzi. A kongresszusi dolgo-
zatok nyolc kötetben jelentek meg, a fel-
adói beszámolókat és a felszólalásokat ké-
sbb megjelenend két további kötet tar-

talmazza. A kongresszusi anyag rendelke-

zésre áll a Budapesti Mszaki Egyetem
Ásvány- és Földtani Tanszékének könyv-
tárában. (A kongresszusi kiadványok meg-
rendelhetk 440 $-ért a következ címen:
Sri Satya Book House, 12— 62, Alwal, Se-
cunderabad, 500 010 AP India).

A kongresszuson magyar részrl Gre-
schik Gyula és alulírott vett részt, ez utób-
bi a nemzetközi egyesület tanácsülésein a
magyar nemzeti bizottságot is képviselte.
A kongresszus lebonyolítása során fel-
adások vezették be az anyagot, majd a
szervezbizottság által kiválasztott ela-
dók teljes anyagukat eladhatták. Ez
elég sok idt vett igénybe és így vitára
alig volt lehetség, legfeljebb kérdések
feltevésére és megválaszolására kerülhe-
tett sor.

A kongresszusi kirándulások az egész
indiai kontinenst behálózták, magam egy,
az Alacsony Himalájába (Nainital) veze-
tett kiránduláson vehettem részt, ahol a
hegység szerkezetét, völgyzárógátakat, va-
lamint számos lejtmozgást tanulmányoz-
tunk.
A kongresszus szervezésében egynapos

kirándulás vezetett Agrába a Táj Mahal
megtekintésére.

A kongresszus kapcsán folyt le az
Egyesület tisztújítása is. Ennek megfe-
lelen a tisztikar az 1983—1986. évekre:

Elnök: M. Langer NSZK, Hanno-
ver
Ftitkár: L. Primel Franciaország, Pá-
rizs

Kincstárnok: A. Peter Franciaország,
Párizs
Alelnökök

:

Kelet-Európa: M. Matúra Csehszlo-
vákia, Pozsony
Nyugat -Európa: az elnök tölti be a
tisztet

Afrika: Malomo Nigéria, Ile-Ife

Észak-Amerika: J. Varnes USA,
Denver, Colorado
Dél-Amerika: H. Y. Rimoldi Argen-
tína, Buenos Aires
Ázsia: Wang Si-jing Kína, Peking
Ausztrál-Ázsia: Bell Üjzéland, Christ-

church

6 *
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Az IAEG 5. kongresszusa 1986-ban
Buenos Airesbe hívja a világ mérnökgeoló-
giával foglalkozó szakembereit.

Kertész Pál

Könyvismertetés

Potter, E. Paul—

M

aynard, I. Barry

—

Pryor, A. Wavne: Sedimentology of Shale.

(A pelitek szedimentológiája) Springer Yer-
lag, 1980. 306. p.

A cincinatti egyetem három ismert sze-

dhnentológusa érdekes idpontban vállal-

kozott a pelites kzetek szedimentológiájá-
nak összefoglalására. A hetvenes-nyolcva-
nas évek fordulóján érkezett a laborató-
riumi vizsgálati teclinológia fejldése abba
a stádiumba, hogy a pelitek szedimentoló-
giája is a „részecske központú”

(
= a leg-

kisebb már homogén komponens mélysé-
géig vizsgálódó) lett. (Más kérdés, hogy az
egybeesik a „kzettömeg központú” gon-
dolkodási iskola másodvirágzásával a tör-

melékes szedimentológia homokkövekkel,
ruditokkal foglalkozó ágában). Az a tény,
hogy a pelites kzetek a nagy medenceala-
kulatok kitöltésében a túlnyomó többséget
alkotják, s egyben mindig is potenciális
szénhidrogén anyakzetnek tekinthetk,
csak növeli a pelites kzetek iránt megnyil-
vánuló érdekldést.
A könyv 3 f fejezetre oszlik. Az els

84 oldal 44 ábrával 11 táblázattal kiegé-
szítve a klasszikus szedimentológiai kérdé-
seket taglalja: az üledékanyag eredete, szál-

lítása, lerakódása. Erssége a fejezetnek a
pelites kzetekben található rétegzettségi,
szerkezeti jegyek bemutatása, osztályo-
zása, elemzése: valamint az esetleges bio-
turbációk és szedimentológiai elemzésük
bemutatása. Tárgyalja a finom törmelékek
mineralógiai geokémiai sajátosságait, s

röviden kitér a pelitek recens és — néhány
esettörténet bemutatásával — földtörté-
neti múltbeli elfordulási sajátosságaira.

Egyedülálló módon, a könyv második
része egy kérdéssorozat, amely kézvezet-
ként szolgál a terepi kzetleírás, a labora-
tóriumi vizsgálatok és az elbbiekbl szin-

tetizálandó medenceanalízis összeállításá-

nál. 10—10 kitnen irányított kérdés a
terepi és laboratóriumi munkát, négy pe-
dig az átfogó medenceanalízist teszi könv-
nyen tervezhet, értékelhet tevékeny-
séggé.

A harmadik fejezet rövid ismertetések-
kel kibvített (de még mennyire kibví-
tett : 126 oldalával, 92 ábrájával a könyv
legterjedelmesebb része) bibliográfia, amely
a könyv els részének fejezetei szerint cso-

portosítva dolgozza fel az utóbbi 3 évtized
legfontosabbnak ítélt 450 publikációját,
azok közül, amelyek nem kerültek be az 1

.

és 2. részt követ irodalomjegyzékbe. Az
ötlet, hogy egy-egy ábra igyekszik az adott
publikáció lényegét kiemelni, nagyban
emeli az összeállítás értékét.

A kitn tipográfia, az igényes kivitel
ábrák és színes vékonycsiszolat fotók a
Springer Verlag megszokott színvonalas
munkáját dicsérik.

Összefoglalva: az eredetileg egyetemi
hallgatók számára készült könyv szerzi
célkitzését oly mértékben túlteljesítette,

hogy nemcsak más területeken mköd
szakemberek, hanem a szedünentológiában
otthonos geológusok is okulással forgat-
hatják.

dr. Bérczi István

Vass, D.—Konecní, V.—Sefara, J.:

Geologicka stavba Ipel’skej kotliny a
Krupinskej planiny (Az Ipoly-völgykatlan
és a Korponai-fennsík földtani felépítése)
Bratislava, 1979. A Geol. Ustav Dionvza
Stura kiadása. 240 oldal, 73 szövegközti
ábra, 14 színes sföldrajzi és lithofácies tér-

kép, 18 fotótábla (angol nyelv kivonattal).

Az értekezésben tárgyalt terület az
Ipoly-völgy északi lejtje, amely Ipolyság
(Sahv), Balassagyarmat, Szécsény és Lo-
sonc (Lucenec) vonalától észak felé felnyú-
lik egészen az sztrovszki-vulkánhegység
gerincéig. Dél fell — mintegy 60 km
hosszúságban — a magyar országhatár
zárja le. Földtani felépítése több vonatko-
zásiján hasonló a közeli Börzsöny és Cser-

hát hegységéhez. Ezért fleg az utóbbi te-

rületekkel foglalkozó magyar geológusok
számára ajánlható a kötet tanulmányozá-
sa.

A könyvben leírt megállapításokat szá-

mos faunafelsorolás, kzetkémiai elemzés,
szedimentpetrográfiai laboratórium-vizs-
gálat támasztja alá. Több oldalra terjed a
mélyfúrások rétegsorrendjének vastagság-
adatait tartalmazó táblázat. Egy másik
kimutatásban a vulkáni kzetek K/Ar
izotop-vizsgálati eredményei vannak össze-

gyjtve.
Külön-külön fejezetek szólnak a geofi-

zikai mérések (graviméteres, magnetomé-
teres) interpretációjáról, a terület tekto-

nikájáról, a mezozóos-paleozóos medence-
aljzatról, a hasznosítható ásványi nyers-

anyagokról és a hidrológiáról.

Az értekezés zömét a rupelien kezdeté-

tl a badenien végéig lejátszódott sföld-
rajzi folyamatok és az ezekbl ered litho-

és biofácies-változások aprólékos részle-

tekbe men tárgyalása teszi ki. Érdekes-
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ség, hogy az Észak-Magyarországon csak

marin fáciesben ismert középs- és fels-

oligocén üledékek Szlovákiában fokozato-

san átmennek helyenként az anhidritréte-

geket tartalmazó hypersalin lagunafá-

ciesbe is. A badenienben mködött ande-
zitvulkánok eltér kzettípusait három
formációba szétkülönítve ismertetik. A
szövegleírást több sföldrajzi térképvázlat

és sematizált szelvényrajz gazdagítja.

Röviden megemlékezünk a monográfia
néhány hiányosságáról is. Feltn, hogy a
neogén földtörténetet csak a badenien
végéig tárgyalják, s ezt követen rögtön a
pleisztocénre térnek át. A szarmata és

pannon idkben lejátszódott földtörténeti

folyamatokkal (hegységmozgások, a terü-

let általános kiemelkedése, a lepusztulás

mértéke stb.) a monográfia egyáltalán nem
foglalkozik. Ezért sem a grafikus anyag-
ban, sem a szövegrészben sehol sem talá-

lunk egyetlen utalást a finális bazalt vul-

kanizmusra vonatkozóan sem. Holott en-

nek termékei nemcsak Salgótarján vidé-

kén, hanem attól északra Losonc (Luce-

nec) környékén — tehát a monográfiában
tárgyalt területrészen — is elfordulnak
több helyen.

Joggal hiányolható az is, hogy — az

egyébként igen szép és gazdag kiállítású

kötethez — nincs mellékelve a kzetek
jelenlegi felszíni elterjedését bemutató tér-

kép, még vázlatos kidolgozásban sem. így
az olvasó kénytelen olyan régebben ki-

nyomtatott földtani térképeket is igénybe
venni, amelyek rétegtani-kzettani jel-

kulcsa elavult az újabban kiadott monog-
ráfiában alkalmazott beosztáshoz képest
(M-34-XXXII. Zvolen— Salgótarján 1 :

: 200 000. továbbá M-34-XXXI. Nitra
1 : 200 000 ).

Dr. Jaskó Sándor

Reineck, H. E.—SritGH. I. B.: Depositio-

nal Sedimentary Environments — with
reference to terrigeneous clastics. (Leüle-

pedési környezetek — különös tekintettel

a terrigén törmelékekre). Springer Verlag,

1980, 549 p.

A német— indiai szerzpáros nagyalakú,
tekintélyt parancsoló vastagságú könyve
második, kiegészített, korszersített kia-

dásban jelent meg. A kiadás, mely 7 évvel

követi az elst, megtartotta annak szer-
kezetét: els harmada a leülepedési kör-
nyezetek vizsgálatának módszereit elemzi.
A 80-as évek szedimentológiájában megfi-
gyelhet hangsúlyeltolódással összhangban
a figyelmet elssorban a hidrodinamikai
alapelvekre illetve az abból levezethet,
különböz makroszkópos jegyekre irá-

nyítja. így külön fejezet foglalkozik a hul-
lámfodrok különböz változataival, a réteg-
lapokon megfigyelhet jegyekkel, a színge-
netikus deformációs szerkezetekkel és a
szorosabban vett rétegzettségi jegyekkel
és mindezek interpretálási lehetségeivel.
A „részecske-központú” szedimentoló-

giai gondolkodást a szemcse paraméterek-
kel illetve a szemcsealak vizsgálatokkal
foglalkozó fejezetek képviselik. Az újon-
nan mindinkább eltérbe kerül paleoöko-
lógiai szedimentológiai vizsgálati mód-
szerrel szintén külön fejezet foglalkozik,
elkülönítve a bioturbációk, a különböz
életnyomok interpretációs jelentségét.
A könyv több mint 2/3-a (az 549 oldal-

ból 274) a jelenkori leülepedési környeze-
tek tételes és részletes bemutatása. A gon-
dolatsor a szárazföld fell a tenger felé

haladva veszi sorra fácieseket (glaciális,

sivatagi, tavi, folyóvízi, esztuáriumok,
delták, parti képzdmények, a self fáciesei,

lagúnák, árapályövek, kontinentális pe-
rem-, lejt, óceáni medencék). Az egyes
fejezeteken belül az els résznek megfelel,
fegyelmezett sorrendben tárgyalja a leüle-

pedési egységekre jellemz sajátosságokat.
A bséges fénykép, szelvény és metszet
anyag kitn összehasonlító anyagot szol-

gáltat a földtörténeti múlt hasonló képzd-
ményeit vizsgáló szakemberek számára.
Hazai szakembereink számára különösen
örvendetes a recens tavi (tavi delta!), flu-

viális és delta képzdmények igen részle-

tekbe men taglalása. Különösen érdekes
a Rajna Konstanzi tóban kialakult deltá-

jának összevetése a mi pannonban kimu-
tatptt deltáinkkal.

összefoglalva: s kézikönyv kitn se-

gédeszköz a gyakorló geológusok, szedi-

mentológusok kezében. Értékét külön eme-
li a rendkívül gazdag illusztrációs anyag
(683 ábra 549 oldalon) és több mint 1000
irodalmi hivatkozás. A nyomdai kivitel

kifogástalan, a Spinger Verlag megszokott
igényes munkáját dicséri.

dr. Bérczi István



TÁRSULATI ÜGYEK

A Magyarhoni Földtani Társulat 1982. október— december havi ülésszakán
elhangzott eladásai

Október 1
.

,,Autópályák mérnökgeológiai
vizsgálata” a Mérnökgeológia-Környezet-
jöldtani Szakosztály ankétja a Közlekedés -

tudományi Egyesület Közúti Szakosztályával

közös rendezésben

Elnök: Juhász József
Juhász József: Elnöki megnyitó
Szilvágyi Imre: Az autópályatervezés

és építés mérnökgeológiai problémái
Héjj Huba: Információigény a talajvíz

eredetének felderítésére

Detre Gyula: Autópályák mérnökgeo-
lógiai vizsgálatának általános problémái

Vízi Zoltánné: Az M3 autópálya ter-

vezésével kapcsolatos mérnökgeológiai ta-

pasztalatok
Kármán Péterné: Az Ml autópálya

tervezésével kapcsolatos mérnökgeológiai
tapasztalatok

Honti Ernné: Az M5, MT autópálya
tervezésével kapcsolatos mérnökgeológiai
tapasztalatok

Boromissza Tibor: Társelnöki megnyitó
Liptay András: Geotechnikai eredet

típusmeghibásodások az Ml autópálya
építése során

Szutor László: Geotechnikai tapaszta-
latok az M3 autópálya földmveinek épí-

tésénél
Kisteleki Antal: Mérnökgeológiai ta-

pasztalatok az M3 autópálya földmveinek
építésénél

Varga Árpád

—

Mózes Gábor: Az M5
autópálya földmvének építése száraz fi-

nomszem homokból
Tóth Ern: Közutak téli sózásának ha-

tása az autópályák környezetében
Az ankétot követen bemutatásra ke-

rült a Homogén földm — tartós burko-
lat” cím 40 perces film

Résztvevk száma: 42 f

Október 4. slénytan -Rétegtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Kecskeméti Tibor

Galácz András: Az ófalui (Mecsek
hegység) bath rétegsor sztratigráfiai újra-

vizsgálata
Monostori Miklós: A várpalotai Szabó-

bánya ostracoda faunája
Vita: Kecskeméti T., Galácz A., Vöröss

A., Monostori M.
Résztvevk száma: 15 f

Október 4. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Szántó Ferenc
H. O. Becker: Ein Einlagerung von or-

ganische Moleküle und Salze in den
Schichtzwischenraum von Kaolinit

Résztvevk száma: 18 f

Október . Mérnökgeológia-Környezetföld-
tani Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: Juhász József
Napirend: Az 1983. évi munkaprogram

megbeszélése
Résztvevk száma: 13 f

Október 5. A ,,Miskolc-Tapolcai kbányá-
ban létesítend geológiai park” c. szakvéle-
ményt készít munkabizottság ülése

Elnök: Szlabóczky Pál
Napirend: A szakvélemény ismertetése

és zsrizése
Résztvevk száma: 8 f

Október 6. A Társulat ,,Somogy-Zala me-
gyei Vándorgylésének” elkészít megbe-
szélése Kaposvárott

Elnök: Somssich Lászlóné
Napirend: Szervezési feladatok
Résztvevk száma: 8 f

Október 8. Ásványtan -Geokémiai Szakosztály
eladóülése

Elnök: Kiss János
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u’Amico Claudio: A déli Alpok herci-

niai plutonizmusa
Vita: Kiss J., Buda Gv., Mindszentv A.,

Ságh L., Bilik I.

Résztvevk száma: 15 f

Október 11. Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Kiss János
Leffler János: A tokaji-hegységi zeoli-

tos kzetek ioncserél tulajdonságainak
hasznosítása galvániizemi szennyvizek tisz-

tításában
Sajgó Csanád: Biológiai marker vegyü-

letek szerepe a kolajkutatásban
Orcsik Éva: Beszámoló a velencei nem-

zetközi „Kkonzerválási tanfolyamiról
Vita: Kiss J., Pécsiné Donáth É., Gat-

ter I.

Résztvevk száma: 14 f

Október 14—l. A Magyarhoni Földtani
Társulat Vándorgylése a DéldunántúliTerü-
leti Szervezet rendezésében

Október 14. Kaposvár

Elnökök: Dank Viktor, Tóka Jen,
Kovács Endre
Dank Viktor: Megnyitó
Sugár Imre: Köszönt
Tóka Jen: Üdvözlés
Fülöp József: Együtt a társadalmi-gaz-

dasági haladással

I. Alap- és nyersanyagkutatás

:

Halmai János

—

Hámor Géza—Iha-
rosné Laczó Ilona—Jámbor Áron

—

Ravaszné Baranyai Lívia—Vet István:
A Balaton és a Mecsek hegység közötti
területen mélyült^ új alapfúrások földtani

eredményei
Tóth István: Dél-Dunántúl épít-, épí-

tanyagipari nyersanyag-elfordulásai
Zacommer János: Somogy megyei agyag-

elfordulások a téglagyárak szempontjából

II. Víz- és termálvíz:
Kassai Miklós

—

Molnár János: Dél-
nyugat-Dunántúl geotermikus adottságai-
nak földtani értékelése

Rück István: Használt hévizek elhelye-
zésének problémái Somogy és Zala megyé-
ben (korreferátum)

Szabó Imréné: Artézikutas ivóvíznye-
rési lehetségek Somogy megyében különös
tekintettel Bels-Somogyra

Gulyás István: Küls-Somogy ivóvíz

-

nyerési helyzete (korreferátum)

III . Földtani környezetvédelem és építésföld-

tan :

Kassai Miklós

—

Kéri János

—

Várszegi
Károly: A balatoni üdülövezet felszíni

szennyezdés-érzékenységi térképe, külö-
nös tekintettel a káros hulladékok megfe-
lel geológiai szerkezetekben történ elhe-

lyezésére
Papp Endre: A balatoni üdülövezet

hulladékgazdálkodásának jelenlegi helyze-
te és távlati lehetségei (korreferátum)

Cserny Tibor

—

Raincsák Györgyné:A
Balaton környéki építésföldtani térképezés
és annak eredményei

Várszegi Károly: Dél-Dunántúl felszín-

mozgásos területei

IV. Agrogeológia

:

Zentay Tibor: Természetes földtani
anyagok szerepe a talajjavításban
Mátyás Ern (eladta: Zentay Tibor):

A természetes zeolitok szerepe és jelent-
sége a magyar mezgazdaság aktuális fela-

datainak megoldásánál
Solti Gábor: A magyarországi olajpa-

lák agrogeológiai jelentsége
Kassai Miklós: A hegyvidéki területek

totál-eróziós térképe, elállításuk, felhasz-

nálhatóságuk a Mecsek hegység példáján
Szendrei Géza: Az ásványtan-, talaj-

ásványtan szerepe az agrogeológiában,
különös tekintettel a hegy- és dombvidék
problémáira.
Andó József: Hegy- és dombvidék ta-

lajgeokémiai problémái, Cserhát hegységi
vizsgálatok tükrében
Markó András: Somogy megye gene-

tikus átnézeti talajtérképe az elmúlt két
évtized talajszelvény feltárásai alapján

Vita: Kiss J., Kassai M., Deák J., Vitális

Gy., Zentay T., Markó A., Jámbor Á.,
Elek I., Tóth A., Kovács E.

Október 15. Bázakerettye

Elnök: Bérczi István, Trombitás István
Bérczi István: Megnyitó
Kapolyi László: A bányászati kutatási

mvelési rendszerek korszersítésének ösz-
szefüggése a regionális fejlesztéspolitikai
perspektívák megítélésével

Trombitás István: A Kolaj- és Föld-
gázbányászati Vállalat tevékenysége, ezen
belül a délnyugat-dunántúli kolaj- és
földgázbányászat helyzete

I. Felszíni geofizikai kutatások — mélyföld-
tani modell:

Rumpler János: Megemlékezés Varga
Imrérl

Pogácsás György

—

Rumpler János: A
korszer felszíni geofizikai kutatások ered-
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menyeinek szerepe a délnyugat-dunántúli
medencerészek mélyföldtani modelljének
kialakításában

Bardócz Béla: Új szerkezetföldtani és

fejldéstörténeti megismerések Zala dél-

balatoni és Somogy Dráva-völgyi meden-
cerészében

II. A kolaj és földgáz keletkezése, felhalmo-
zódása, a programkészítés tapasztalatai

:

Bernáth Zoltánné—Koncz István

:

A délnyugat-dunántúli terület szénhidro-
gén felhalmozódásainak eredete

Mészáros László

—

Tormássy István: A
délnyugat-dunántúli medencerészek ko-
laj- és földgázprognózisának legutóbbi ki-

dolgozásánál szerzett tapasztalatok értéke-
lése

Mélykúti Gábor: Korszer izovonal-
szerkesztési eljárások és alkalmazhatósá-
guk a földtani kutatásban

III. A kolaj és földgázkutatás eredményei,
perspektívái, az információszerzés fejlesztése

:

Németh Gusztáv

—

Tormássy István: A
kolaj- és földgázkutatás újabb eredményei
és további perspektívái Zala dél-balatoni

és Somogy Dráva-völgyi medencerészében,
különös tekintettel a neogénnél idsebb
tárolókzetekre

Keresztes Csaba

—

Molnár János: A
fúrásközbeni kolaj- és földgázgeológiai in-

formációszerzés jelenlegi helyzete, a min-
ségi továbbfejlesztés irányai, lehetségei

IV. Délnyugat-Dunántúl speciális adottsá-

gaiból (a nagymérv megkutatottságból,
valamint a nagy termelési múlttal rendel-
kez mezkbl) ered kutatás- és termelés-

módszertani kérdések :

Bérczi István

—

Németh Gusztáv: A
nagymértékben kutatott területek kolaj

-

és földgázkutatási kérdései
Szittár Antal: A korszer másodlagos

mvelési módszerek bevezetésének tapasz-
talatai Zalában

Trombitás István: Zárszó
Résztvevk száma: 200 f

Október 18. Agyagásványtani Szakosztály

eladó ülése a Magyar Agrártudományi
Egyesület Talajtani Társaságának Talajké-

miai Szakosztályával közös rendezésben

Elnökök: Darab Katalin és Földvári
Mária

Kafoor B. S.: Agyagásvány átalakulá-
sok talajokban

Vita: Fekete Z., Darab K., Rischák G.,

Szabolcs I., Stefanovits P.
Résztvevk száma: 27 f

Október 18. Tudománytörténeti Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Csíky Gábor
Napirend: A X. INHIGEO Szimpózium

kiértékelése és az 1983. évi munkaterv el-
készítése

Résztvevk száma: 9 f

Október 18. Tudománytörténeti Szakosztály
eladóülése

Elnök: Csíky Gábor
Reich Lajos: Eduard Suessrl, szüle-

tésének 150. évfordulóján
Miháltz Istvánné: A hazai paleobota-

nikai kutatások kezdettl 1950-ig
Vita: Balogh K., Nagy L.-né., Poka T.,

Kaszap A., László J., Reich L., Miháltz
l.-né., Csíky G.

Résztvevk száma: 23 f

Október 25. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Ehiök: Viczián István
Kurzweil Hans: Zr Diagenese peliti-

scher Sedimente im Wiener Becken
Vita: Vet I., Barátosi J., Viczián I.

Résztvevk száma: 15 f

Október 26. Gazdaságföldtani
r
Szakosztály

kerekasztal megbeszélése az ,,Ásványvagyon
igénybevételi díj befizetésének kísérlete” téma-

körben

Ehiök: Bohn Péter
Vita: Benk F., Mach P., Pruzsina J.,

Hahn Gy., Széles L., Tamás K., Madai L.,

Pogány L.
Résztvevk száma: 22 f

Október 28. slénytan-Rétegtani Szakosztály

vezetségi ülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Napirend: 1. Az 1983. évi munkaterv

megbeszélése, 2. Az 1983. évi „Eocén-oli-

gocén határkérdés” ankét, 3. Egyebek
Résztvevk száma: 4 f

Október 28. Földtani Közlöny Szerkeszt-

bizottsági ülése

Elnök: Dank Viktor
Résztvevk száma: 7 f

November 1. slénytan-Rétegtani Szakosz-

tály eladóülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Lelkesné Felvári Gyöngyi—Kovács

Sándor

—

Majoros György: Pelágikus de-
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von mészk a kékkúti mélyfúrás paleo-
zoikumában

Báldiné Beke Mária: Beszámoló az
IUSG Rétegtani Bizottság paleogén-neo-
gén határkérdés munkacsoport tevékeny-
ségérl

Vita: Bállá Z., Lelkesnó Felvári Gv.,
Mészáros J., Kecskeméti T., ;Nagymarosy
A., Báldiné Beke M.

Résztvevk száma : 1 7 f

November 1. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Kliburszkyné Vogl Mária
Rischák Géza: Az alföldi tarka agya-

gok színének kialakulása
Viczián István: AIPEA hírek
Vita: Szendrei G., Tanács J., Viczián I.,

Kókay J., Klespitz J.

Résztvevk száma: 12 f

November 3. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Dudich Endre
Bárdossy György: Beszámoló a Saö-

Pauloban tartott Nemzetközi Laterit Kon-
ferenciáról

Kozur Heinz: Die Stratigraphische
Einstufung dér voroligozánen Schichten-
folge dér Tiefbohrung Nagybátony-324
und einige weitere stratigraphische Ergeb-
nisse das Palaeozoikum und Mesozoikum

Fazekas Via—Majoros György

—

Sze-
derkényi Tibor: A felspaleozóos szub-
szekvens vulkanizmus Magyarországon

Vita: Balogh K., Bállá Z., Dudich E.,
Kozur H., Szederkényi T., Reich L., Felvá-
ri Gyöngyi

Résztvevk száma: 32 f

November 6. Ásványgyjtk Klubja gyjt-
túrája Gántra

A túrát vezeti: Bárdosi Miklós
Program: Gánti Múzeumbánya, Ba-

golyhegy és Hosszúharasztos megtekintése;
pirít után pszeudomorf hematit, aluminit
ásványok, gipsz gyjtése.

Résztvevk száma: 31 f

November 8. Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály és az Ásványgyjtk Klubjának
összevont vezetségi ülése

Elnökök: Kiss János és Várhegyi
Gyz

Napirend: 1. Személyi ügyek, 2. A szak-
osztály és a klub integrációjának kérdése,
3. Az Asványgyjtk Klubjának megol-
dásra váró feladatai

Résztvevk száma: 8 f

November 8. Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály titkárválasztással egybekötött eladó-
ülése

Elnök: Kiss János
A Szakosztály titkárának megválasz-

tása. A titkos választás eredményeképpen
a jövben Gatter István látja el a titkári

teendket.
Takács József: Opál-nontronit asszo-

ciáció

Vita: Rischák G., Kiss J., Földvári M.,
Sztrókav K., Kocsárdy É.

Résztvevk száma: 30 f

November 8. Mérnökgeológia-Környezetföld-
tani Szakosztály és az OMBKE Bányászati
Szakosztálya közös rendezésében ankét ,,A

külfejtés mérnökgeológiája” témakörben

Elnökök: Juhász József és Benke Ist-

ván
Juhász József: Megnyitó

Kutatás

:

Nyerges Lajos

—

Kakas Kristóf: Kül-

fejtésre alkalmas bauxittelepek kutatása
geofizikai módszerekkel

Lantos Miklósné: A geofizika segíti a
mérnökgeológiai kép kialakulását

Szlabóczky Pál: Fúrásból nyerhet
mérnökgeológiai információk

Badinszky Péter

—

Faics Iván: A komp-
lex agyagkutatás legújabb eredményei

Tervezés

:

Benedek Miklós: A mérnökgeológia
szerepe a külfejtés technológiai tervezésé-

ben
Németh Géza: Hányóanyag szilárdsági

tulajdonságainak változása az id függvé-

nyében
Farkas József

—

Kábái Imre: Fejtési

rézsknél elforduló rétegcsúszások
Szabó Imre

—

Fuchs Péter: Rézsüálló-

konysági vizsgálatok összehasonlító elem-

zése

Termelés

:

Madai László: A mérnökgeológia sze-

repe a külfejtés üzemvitelében
Molnár Imre (eladta Kováts András):

Külfejtési bányamveléshez kapcsolódó
mérnökgeológiai feladatok
Vajda László: Kbányák telepítésének

és üzemvitelének mérnökgeológiai vonat-
kozásai

Mérai Károly: A Bakonyi Bauxitbá-
nya Vállalat külfejtéses bányászata

Feke Sándor: Közvetítréteges vízszint-

süllyesztési módszer és üzemvitelének gra-

fikus programozása
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Bányafelhagyás, rekultiválás

:

Karácsonyi Sándor: Külfejtések, bá-
nyagödrök felhagyásának és rekultiválásá-

nak általános kérdései
Cziglina Vilmos: Meddhányók rekulti-

válásánál nyert tapasztalatok
Ács Endre: A külfejtés felhagyásának

mérnökgeológiai feladatai

Veress Andor: Külfejtési hányóink re-

kultiválási kérdései
Oláh János: Kombinált rekultiváció a

Mátraaljai Szénbányák külfejtési hányóin
Vita: Schmieder A., Paál T., Gajári Gy.,

Madai L., Feke S., Szabó I., Farkas J.,

Kábái I., Juhász J., Szlabóczky P., Benke
I. ,

Vitális Gy., Szarvas Z., Paál T., Marczis
J. , Oláh J.

‘

Résztvevk száma: 44 f

November 15. Tudománytörténeti Szakosztály

eladóülése

Elnök: Bogsch László
Póka Teréz: A magyarországi ásvánv-

és kzetgyjtemények szerepe a földtudo-

mányok fejldésében
Fejér Leontin: A 200 éves mecseki k-

szénbányászat földtani kutatásának tör-

ténetérl
Varga Gáborné: Emlékezés Maros

Imrére születésének 100. évfordulóján
Vita: Bogsch L., Csíky G., Dudich E.,

Barátsi J., Reich L.
Résztvevk száma: 25 f

November 18. ,,Magyarország fontosabb

mikrofácies típusai” c. könyv szerkeszt bi-

zottsági ülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Napirend: a könyv elkészít munkái-

nak megbeszélése
Résztvevk száma: 9 f

November 22. Ifjúsági Bizottság klubdélu-

tánja

Elnök: Balog Anna
Móga János: Barangolás Tibetben (vetí-

tettképes élménybeszámoló)
Résztvevk száma: 18 f

November 23. Szénkzettani Munkabizottság
eladóülése

Elnök: Bella Lászlóné
Varga Imréné: A kszén redukáltsági

foka
Résztvevk száma: 8 f

November 25. X. INHIGEO Szimpózium
Szervezbizottsági ülése

Elnök: Alföldi László
Napirend: A szimpózium szakmai és

gazdasági kiértékelése

Résztvevk száma: 9 f

December 1. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Dudich Endre
Lukács Zoltánné—Pogácsás György

—

Varga Imre : Az alföldi eltér dlés pan-
non regressziós összlet települési és sföld-
rajzi viszonyai

Pogácsás György : Vulkánóriások az
Eszaki-Kordillerákban (Equadori és perui
útibeszámoló)

Vita: Jámbor Á., Bállá Z., Dudich E.,

Pogácsás Gy.
Résztvevk száma: 31 f

December 3. Szénkzettani Munkabizottság
kerekasztal beszélgetése

Elnök: Varga Imréné
Napirend: A különböz paleohmérsék-

leti mutatókról
Résztvevk száma: 13 f

December 6. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Varjú Gyula
Deák János—

G

oda Lajos

—

Egerer Fri-
gyes

—

Mátyás Ern

—

Namesánszki Ká-
roly: A Füzesabony és Kálkápolna közötti
lignitkutatáshoz kapcsolódó agyagásvánv-
tani vizsgálatok

, Vita: Mészáros M.. Viczián I., Jámbor
Á., Varjú Gy., Tanács J.

Résztvevk száma: 12 f

December 6. slénytan-Rétegtani Szakosztály
eladó ülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Knauer József: Maim- és alsókréta kép-

zdmények a halimbai bauxitelfordulás
területén

Kerekesné Tüske Márta—Tóth Kál-
mán: Nyírád környéki eocén rétegsorok s-
lénytani vizsgálatának eredményei

Vita: J.-né Edelényi E., Knauer J.,

Kecskeméti T., Kopek G., Báldiné Beke
M., Berhardt B., Tóth K.

Résztvevk száma: 18 f

December 9. Ellenrz Bizottság ülése

Elnök: Vitális György
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Napirend: A Társulat 1982. évi tevé-
kenységének értékelése

Résztvevk száma: 3 f

December 9. Választmányi Ülés

Elnök: Dank Viktor
Napirend: 1. Beszámoló a Somogy-Zala

megyei Vándorgylésrl, 2. Az 1982. évi
tevékenység értékelése, 3. Az 1983. évi
munkátérv, 4. Részvétel és az ezzel kap-
csolatos feladatok az 1984-es Geológiai
Világkongresszuson (Moszkva), 5. A tech-
nikusképzés helyzete, 6. Szakkönyv és
egyéb kiadványok, 7. Személyi ügyek

Résztvevk száma: 39 f

December 10. Területi szervezetek és szakosz-
tályok titkárainak megbeszélése

Elnök: Bérczi István
Napirend: Az 1983. évi programegyez-

tetés

Résztvevk száma: 17 f

December 10. Elnökségi ülés

Elnök: Hámor Géza
Napirend: 1. Beszámoló a Somogy Zala

megyei Vándorgylésrl. 2. Az 1982. évi
tevékenység értékelése, 3. Az 1983. évi
munkaterv, 4. Részvétel az 1984-es Geoló-
giai Világkongresszuson (Moszkva), és az
ezzel kapcsolatos feladatok, 5. A techni-
kusképzés helyzete, 6. Szakkönyv és egyéb
kiadványok, 7. Személyi ügyek

Résztvevk száma: 15 f

December 13. Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály eladóülése az Általános Földtani
Szakosztállyal közös rendezésben

Elnök: Kiss János
Bárdossy György: A Föld fbb laterit-

bauxit elfordulásainak összehasonlítása
Tóth Mária: Magyarországi kaolinitek

kristályossági vizsgálata
Vita: Mindszenty A., Komlóssy Gy.,

Vörös I., Kiss J., Sztrókay K., Bárdossy
Gy., Kocsárdy É.

Résztvevk száma: 28 f

December 13. Mérnökgeológiai-Környezet-
földtani Szakosztály és az IUGS Magyar
Nemzeti Bizottsága közös rendezés klubestje
„Mérnökgeológiai tevékenységek külföldön”

címmel

Elnök: Juhász József
Szilvágyi Imre: Mérnökgeológiai mun-

kák Algériában
Vitális György: Földtani- és vízföld-

tani megfigyelések az algériai Hauts Pla-
teauxon

Érdi-Krausz Gábor: Radioaktív hulla-
dékok feldolgozásának és elhelyezésének
tapasztalatai Franciaországban

Vita: Hegyi I.-né., Dobos I., Juhász J.,

Bogár S., Érdi-Krausz G., Vitális Gy.
Résztvevk száma: 17 f

December ló. Gazdaságföldtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Hahn György
Pogány László: Szénhidrogénvagyo-

nunk optimális hasznosításának döntési
problémái (vetítettképes eladás)

Vita: Morvái G., Borai A., Szilágyi A.,
Tóth L., Zácsfalvi F., Nagy S., Hahn Gy.

Résztvevk száma: 14 f

December 20. Tudománytörténeti Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Bogsch László
Napirend: 1. Az 1983. évi munkaterv

megbeszélése, 2. Az 1983. évi „Földtani
Tudománytörténeti Nap” elkészítése

Résztvevk száma: 10 f

December 20. Tudománytörténeti Szakosz-
tály eladóülése

Elnök: Bogsch László
Végh Sándorné: Megemlékezés Ká-

posztás Pálról
Csíky Gábor: Beszámoló és megemléke-

zések az 1982. évrl
Bogsch László: Megemlékezés Rakusz

Gyuláról
Vita: Dudich E., Végh S.-né., Csíky G.,

Barátsi J.

Résztvevk száma: 24 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezetének
1982. október —december havi ülésszakán elhangzott eladásai

Október 27—28. Eladóülés Debrecenben a
Kossuth Lajos Tudományegyetem Ásvány-
Földtani Tanszéke és az OKGT Kolajku-
tató Vállalat szakembereinek részvételével

Október 27.

Elnök: Zentay Tibor
Székyné Fux Vilma—Gyarmati Pál

—
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Kozák Miklós: A Nyírség mélyszinti neo-
gén vulkánossága
Ször Gyula

—

Bohátka Sándor: Össze-
kapcsolt Quadropol tömegspektrométer-
Derivatagraph rendszerrel végzett vizsgá-

latok
Székyné Fux Vilma—Pap Sándor: A

Nagyecsed 1. és Komoró I. földtani szénhid-
rogénkutató fúrások földtani eredményei
Hajdú Dénes

—

Káposzta József

—

Tro-
csányi Gábor: A Nyírségi-medence szén-
hidrogén kutatásának lehetségei a felszíni

geofizikai mérések alapján
Völgyi László: A Nyírség szénhidro-

génprognózisa
Kozák Miklós: Telkibánya vízellátása

Vita: Póka T., Székyné Fux V., Völgyi
L.. Sajgó Cs., Bohátka S., Pap S., Kulcsár
L.. Zentav T.. Vet J., Pogácsás Gy., Erdé-
lyi M., Valcz Gy., Justyák J.

Október 28.

Szakmai terepbejárás a Hortobágy terü-

letén Ször Gyula és Völgyi László veze-

tésével.

Résztvevk száma: 58 f

November 11. Vezetségi Ülés

Elnök: Vándorfi Róbert
Napirend: 1. Az 1983. évi munkaterv és

költségvetés összeállítása, 2. Jutalmazások,
3. Egyebek

Résztvevk száma: 1 1 f

November 16. Eladóülés Szolnokon

Elnök: Völgyi László
Sajgó Csanád: Biológiai marker vegvü-

letek felhasználása a kolajkutatásban
Bérczi István—Lawrence R. Philips:

A Makó—Hódmezvásárhelyi árok szedi-

mentológiai vizsgálatának elzetes ered-
ményei

Vita: Völgyi L., Bérczi I., Tanács J.,

Pap S., Szalay Á., Sajgó Cs.

Résztvevk száma: 13 f

December 14. Klubnap

Elnök: Mezsi József
Pap Sándor: Vetítettképes élménybeszá-

moló Délkelet Svájcról
Résztvevk száma: 24 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének

1982 . október— december havi ülésszakán elhangzott eló'adásai

Október 27. Eladóülés

Elnök: Végh Sándorné
Jámbor Áron: Pannóniái képzdmények

rétegtanának irányai
Jaskó Sándor: Neogén hegymozgás és

letarolódás a Dunántúli-középhegység dél-

keleti peremén
Vita: Mészáros J., Végh S.-né., Bállá Z.,

Jaskó S., Jámbor Á., Széles M.
Résztvevk száma: 27 f

November 24. Eladóülés

Elnök: Müller Pál
Bállá Zoltán

—

Hovorka Dusán—Kuz-
mtv Mihail: A szarvaski bazit és ultrabazit

petrológiája és tektonikája
B at.t, a Zoltán

—

Havas László: Az ÉNy-i
Mátra tektonikája

Vita: Pelikán P., Buda Gy., Bilik I.,

Szabó I., Bállá Z., Mészáros J., Müller P.,

Jaskó S.

Résztvevk száma: 28 f

December 7. Beszámoló ülés az Általános

Földtani Szakosztály és az Ásványtan-Geo-
kémiai Szakosztály közös rendezésében

Elnök: Végh Sándorné
Székyné Fux Vilma—Zelenka Tibor

—

Bognár László

—

Vetké Ákos Éva

—

Csongrádi Jen

—

Baksa Csaba

—

Mind-
szekty Andrea—Gatter István: A Nem-
zetközi Ércgenetikai Asszociáció (IAGOD)
1982. szeptemberében, Tbilisziben tartott

VI. Nemzetközi Szimpóziuma 1. Szakmai
beszámoló és értékelés, 2. Vetítettképes él-

ménybeszámoló a szimpózium eltti és az

azt követ tanulmányi kirándulásokról

(Nagy- és Kis-Kaukázus, Timi Ausz, Csia-

tura, Madneuli, Alaverdi, Üzbegisztán)
Résztvevk száma: 26 f
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A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szervezetének
1982. október— december havi ülésszakán elhangzott eladásai

Október 2. „Kövek és könyvek I.” elnevezés
tanulmányút Kalocsán a Visky Károly Mú-
zeumban

Lendvainé Koleszár Zsuzsanna:
Szabó József a kiváló geológus, minera-
lógus, bányamérnök és egyetemi tanár élete

és munkássága
A résztvevk a program keretében meg-

tekintették az 1. Ásvány- és kzetgyjte-
ményt, 2. Éremgyjteményt, 3. A kalocsai
Érseki Könyvtár földtani és bányászati
témájú könyveibl készített kiállítást, 4.

A Népmvészeti Házat, 5. A Paprika Mú-
zeumot, 6. A Hosszúhegyi Állami Gazda-
ság Pincemúzeumát és a Hajósi Védett
Pincesort (Pincefalu)
A tanulmányút vezetje: Lendvainé

Koleszár Zsuzsanna
Résztvevk száma: 37 f

Október 15—16. Szakmai Nap a Nova bán-
jai Fúróvállalat mszaki szakembereinek

Program: 1. A Mecseki Ércbányászati
Vállalat Kutató Mélyfúró Üzemének meg-
tekintése, 2. ZIF-12Ó0 ME tip. fúróberen-
dezéssel mélyített rekordmélység (2453
m) kutatómagfúrás kivitelezésének törté-
neti ismertetése, 3. Egy Ny mecseki kutató-
fúrás megtekintése

Október 26. Eladóülés

Elnök: Barabás Andor
Császár Géza

—

Farkas László: Új
bauxit szint a Villányi-hegységben (beje-
lentés)

Chikán Gézáné—Kókai András: Légi-
fényképek felhasználása Pécs építésföld-
tani térképezésénél
Moldvay Loránd: A Mecsek-hegység

negyedidszaki földtana
Vita: Hegyi J., Barabás A., Honig Gy.,

Császár G., Chikán G.-né, Moldvay L., Soós
J.-né., Pordán S., Kókai A.

Résztvevk száma: 23 f

November 2. Vezetségi ülés

Elnök: Tka Jen
Napirend: 1. Beszámoló a közelmúlt

jelentsebb rendezvényeirl és azok értéke-
lése, 2. Az Ifjú Geológusok Ankétja pályá-
zattal kapcsolatos kérdések, bírálóbizott-
ság kijelölése, 3. Az 1983. évi munkaterv
összeállítása ill. megvitatása, 4. A jubileumi

rendezvénnyel kapcsolatos kérdések, 5.

Egyebek
Résztvevk száma : 1 1 f

November 23. Eladóülés

Elnök: Barabás Andor
Chikán Géza: Barnakszéntelepes kép-

zdmények Ibafa környékén
B.arabásné Stuhl Ágnes: A Mecsek-

és a Villányi-hegység közötti terület kuta-
tásának eredményei
Bóna József: Raet—Liász határmegvo-

nás palvnológiai alapon a Máza Dél—Vár-
alja Dél-i kszénösszletben

Kókai András: A Vajta 2. sz. fúrási tri-

ász képzdmények (bejelentés)
Vita: Koch L., Barabásné Stuhl A..

Pordán S.

Résztvevk száma: 37 f

November 29. Kerekasztal megbeszélés a
Fúrástechnikai és Kutatásmódszertani Cso-
port és a Magyar Hidrológiai Társaság Ba-
ranya megyei Területi Szervezetével közös
rendezésben

Elnök: Várhegyi Pál
Vass Béla: Vízkivételi rendszerek (mély-

fúrású kutak) kivitelezésének mszaki fej-

lesztési problémái (vitaindító eladás)
Felkért hozzászólók: Dura K., Tompos

J., Streicher F.
Vita: Koch L., Szlabóczkv P., Dura K.,

Kovács I., Streicher F., Tompos J., Vas
B., Várhegyi P.

Résztvevk száma: 32 f

November 16. Vezetségi ülés

Elnök: Kovács Endre
Napirend: 1. Az 1983. év hátralev ren-

dezvényei, 2. ,,Fiatal Geológusok” Pályá-
zata Bíráló Bizottság javaslata, 3. Jutal-
mazások

Résztvevk száma: 7 f

December 8. Ifjú Geológusok Ankétja, mely-
nek programjában a meghirdetett pályázat
eredményhirdetése és a díjazott pályamvek
bemutatása szerepelt

Elnök: Tóka Jen
Dunkl István

—

Józsa Sándor

—

Pataky
Nóra: Az ófalui szénvölgv jura rétegsora

(III. díj)

Gál Miklós: A Kishajmás — 3. (Kh. 3.)

sz. fúrás slir rétegsorának fénvmikroszkó-
pos nannoplankton vizsgálata (II. díj]
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Chtkán Géza

—

Chtkán Gézáné—Ró-
kái András: A Balaton és Kaposvár közötti
terület földtani szint-térképei (II. díj)

Fzy István

—

Lantai Csaba

—

Schlem-
meb Katalin: újabb adatok Zobákpusz-
ta—Pusztabánya közötti terület földtani
felépítéséhez (II. díj)

Simon Ern: Magmás telérkzetek el-
fordulása és hatása a komlói és a hosszú-
hetényi feketekszén területén (III. díj).

Az eladás megtartására az eladó beteg-

sége miatt nem került sor.
__

Vita: Barabásné Stuhl A., Pataky X.
Résztvevk száma : 42 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi Szervezetének

1982 . október— december havi ülésszakán elhangzott eladásai

Október 28. Vezetségi ülés

Elnök: Juhász András
Xapü'end: 1. Az 1983. évi munkaterv

összeállítása, 2. Aktuális problémák
Résztvevk száma: 6 f

Október 28. Eladóülés

Elnök: Egerer Frigyes
Szakáll Sándor—Takács Józsefe

Weiszburg Tamás: Egy legvesbényei k-
fejt ásványai

Csordás István: Karbonát-kzetek tek-
tonikai igénybevétele és termoluminesz-
cens tulajdonságaik változásai

Vita: Takács J., Xémedi Varga Z.,

Egerer F., Szlabóczky P.
Résztvevk száma: 18 f

November 18. Ifjúsági Nap

Ehiök: Seres Lászlóké
Weiszburg Tamás: Beszámoló a Xera-

zetközi Ásványtani Asszociáció XIII. vár-
nai kongresszusáról

Garai István: Mintatesten belüli fe-

szültségeloszlás és bels szerkezet vizsgá-

lata direkt nyíróvizsgálat esetén
Gombor László: Kisgyr környéki ig-

nimbrit -szer kzetek mikro-makrostruk-
túra vizsgálata

Drótos László

—

Tóth István: A talaj-

mechanikai szondák családjának új tagja

az elektromos penetrációs mikroszonda
Dörömbözi Piroska: Szilárdított omla-

dékanyag ásvány és kzettani vizsgálata

Miklós Gábor: Rudabánvai pátvasére
barit tartalmának vizsgálata

Vita: Csernyák A., Seres L.-né

Résztvevk száma: 42 f

November 25. Eladóülés

Elnök: Goda Lajos
Xémedi Varga Zoltán: A mecseki alsó-

liász feketekszéntelepek szinorogén jelleg

szénülése
Bán Miklós: Hévíz kutak vízkkiválá-

sai

Vita: Balog A., Gáttá I., Goda L.

Résztvevk száma: 13 f

December 2. Klubdélután

Elnök: Juhász András
Program: 1. Titkári beszámoló, 2. Juta-

lomkiosztás, 3. Somfai Attila: Kelet-Ázsiai

élménybeszámoló
Résztvevk száma: 22 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Közép- és Eszakdunántúli Területi

Szervezetének 1982 . október— december havi ülésszakán elhangzott eladásai

Október 26. Eladóülés

Elnök: Szantner Ferenc
Császár Géza— K. Bodrogi Ilona:

Munieriák a magyarországi krétában
Gellai Mária—Knauer József

—

Mind-
szenty Andrea—Tóth Kálmán

—

Szant-
ner Ferenc: Az iharkúti bauxitterület ré-

tegtani viszonyai
Kerekesné Tüske Wárta : Xanno-

plankton vizsgálati eredmények az iharkúti

bauxitelfordulás fedképzdményeibl

Elek István: Helyzetkép a hazai bau-
xitgenetikai célú radiogeokémiai és Pb
izotópösszetételi vizsgálatokról

Vita: Knauer J., Gellai M., Mészáros J.,

Bodrogi I.. Szantner F., Pataki A., Tóth K.,

Viczián M., Tüske M., Elek I.

Résztvevk száma: 40 f

November 11. Eladóülés

Elnök: Szantner Ferenc
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Alpár Gyula: Földtani adatok matema-
tikai-statisztikai feldolgozása

Bérczi István: Matematikai-statisztikai
módszerek alkalmazhatósága és helyzete a
modern szedimentológiában

Szantner Ferenc

—

Hegedüsné Koncz
Margit: A magyarországi bauxitteleptani
típusok fbb adatainak statisztikai feldol-

gozása
Komlóssy Zsolt : A matematikai statisz-

tika alkalmazhatósága a mélyfúrási geofi-
zikában

Kovács Terézia—Lantos Miklós:
Szemeloszlási görbék vizsgálata heuriszti-

kus és statisztikus módszerek alapján
Vita: Szantner F., Knauer J., Alpár Gy.,

Mészáros J., Lantos M., Bérczi I., Császár
G.. Biró B.. Horváth I., Urav Sz., Kovács
T.. Komlossy Zs. Kovács T.

Résztvevk száma: 56 f

November 25. Eladóülés a Magyar Geofizi-
kusok Egyesülete Mecseki Csoportjával közös
rendezésben

Elnökök: Szabó János

—

Erdélyi Ti-
bor

—

Gerzson István
Majoros György: A Dunántúli-közép-

hegység paleozoikuma
Majkuth Tamás: Nagy felbontóképes-

ség szeizmikus reflexiós mérések alkal-
mazása a kszénkutatásban

Gerzson István: Kísérleti nvomdetekto-
ros emanációs felvételek ismert bauxitel-
fordulásokon

Gácsné Gacsályi Marta—Nagy De-
zsöné Szabó Imre: Bányaföldtani infor-
mációk növelésére végzett szeizmikus te-
lephullám és bányakarotázs kutatások a
Mecseki Szénbányáknál

Baranyi Pál Halmaimé Váradi Jú-
lia Menyhe i László: Bányabiztonsági
célú bányaszeizmikus és szeizmo-akuszti-
kus kutatások a Mecseki Szénbányáknál

Erdélyi Tibor

—

Géresi Gyula

—

Szabó
János: Geoelektromos vágatszelvényezés
alkalmazása a mezbeli feltárás tervezésé-
hez (Halimba III. bányaüzemben)

Balogh Iván

—

Horváth József

—

Ba-
lás László

—

Szabó Balázs: A bauxit f
alkotóelemei mennyiségi meghatározására
irányuló kísérleti karotázs mérések

Gerzson István: Zárszó
Vita: Mészáros J., Károly Gy., Nyerges

L., Erdélyi T., Baross G., Bubics I., Balás
L., R. Szabó I., Kardos I., Tóth P., Meny-
hei L., Éder Zs., Géresi Gy., Szabó j.,
Szabó B., Egerszegi P., Baiogh I., Hor-
váth J., Majoros Gv., Majkuth T., G.
Gacsályi M.

Résztvevk száma: 39 f

Noveniber 26. Az MGE Mecseki Csoport
látogatása a Bauxitkutató Vállalatnál kerék-
asztal beszélgetéssel egybekötve

Vitavezet: Szantner Ferenc
Témakör: Földtani-geofizikai kutatási

és feldolgozási módszerek
Résztvevk száma: 22 f

December 9. Eladóülés

Ehiök: Erdélyi Tibor
Gellai Mária Bernadetta: Megemlé-

kezés Laczkó Dezsrl
Szabó Elemér: Megemlékezés Balás Je-

nrl
Mészáros Ferenc: Elhunyt Kecskés

Tibor tagtársunk
Kozma Károly: Mezcsatolási lehetsé-

gek Armin-akna területén
Taska Csabáné: Bánvabeli mélyfúrási

tevékenység a Tatabányai Szénbányáknál
Tóth Imre: Bányabeli karótázsmérések

tapasztalatai az Ajkai-medencében
Csóti Tamás: Ásványvagyon mennyi-

ségi számbavétele
Tóth Béla: Pulzációs hidrodinamikai

vizsgálatok eredményeinek alkalmazható-
sága a gyakorlatban

Kéri János: A csopaki kút vízhmér-
sékletének megváltozásáról (bejelentés)

Vita: Kopek G., Mészáros J., Gellai M.,
Makrai L., Szantner F., Balás L., Sas E.

Résztvevk száma: 29 f
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A hazai kolajföldtan kedveztlen
világgazdasági közegben

(Elnöki megnyitó*)

D/\ Dan& Viktor

J
Ü!\J

Tisztelt Közgylés!

Társulatunk közgylését olyan idpontban tartjuk, amikor az ásványi

nyersanyagok ismételten eltérbe kerülnek részben azért, mert a kereslet

irántuk ntt, részben mert csökkent.

A földtant mvelk tudják, hogy az ásványi nyersanyagok, emberi mérték-
kel mérve, a meg nem újuló energiaforrások közé tartoznak, ezért készleteik

végesek. De tudjuk azt is, hogy ennek a végs készletnek megismerése még
korántsem történt meg és a tudomány-technika fejldésével még számos lehe-

tség kihasználása, valóra válása várható.

Különösen a kolaj vonatkozásában szembeötl az a tevékenység és szem-
lélet, amely ezt a fontos földtani produktumot gazdaságpolitikai eszközként

kezeli. A geológusok nagyon jól tudják, hogy a napvilágot látott borúlátó

prognózisok, az olajkészletek gyors kimerülésérl szóló híresztelések éppoly
alaptalanok, mint amilyen indokolatlan a túlzott optimizmus a világpiacon

észlelhet átmeneti túlkínálattal és az ezzel járó árcsökkenéssel kapcsolatban.

Tény az, hogy a szocialista országok közül egyedül a Szovjetunió önellátó,

és rendelkezik világviszonylatban is jelents kolaj- és gázkészletekkel. Nagy-
ságrenddel kevesebb található Romániában, még kevesebb Magyarországon,
Lengyelországban, Csehszlovákiában, Bulgáriában és a Német Demokratikus
Köztársaságban. A KGST-be tömörült tagországok a mai kiélezett világpiaci

helyzetben mentesülnek más, olajszegény országok problémáitól, annak elle-

nére, hogy ezek is egyre többet kénytelenek fizetni az 5 évenként a viágpiaci

árhoz igazított szovjet kolajért.

Sajnos az elmúlt évben a magyar exportcikkek jelents részénél csökkentek
a világpiaci árak, különösen a búza, a vágott baromfi, a marhahús, a vágó-
marha, a növényi olaj, a nitrogén-mtrágya és az alumínium alapanyagának
alacsony ára hatott ránk igen kedveztlenül.

A bányászati vonalon egyedül bauxitkészletünk nevezhet nemzetközi
viszonylatban is jelentsnek, mköd bányáinkat figyelembe véve. Az alu-

míniumtömb 1981. évi ára 20%-kal csökkent. Ezzel egyidejleg csökkentek
a színesfémek (ón, ólom, cink, réz) árai is.

Ezen kedveztlen hatások világpiaci környezetében a szénhidrogének iránt

megnyilvánuló fokozott igények kielégítése sajnos mindmáig elssorban ex-

tenzív módon teljesül. Ez azt jelenti, hogy elssorban új telepek felfedezése

és termelésbe állítása révén jutunk olyan mennyiségekhez, amely a felhasz-

nálók, a fogyasztók rendelkezésére áll. Szaporodnak az olajmezk, a gázmezk,
a kutatás egyre mélyebb képzdmények felé tolódik el, és a tengerrel borított

kontinentális küszöb (self) kutatása is eredményesen folyik. Szintén fejldik

• Elhangzott a Társulat 1983. ül. 16- iközgylésén.

1 Földtani Közlöny



286 Földtani Közlöny 113. kötet, 4. füzet

a már ismert olajelfordulások racionális mvelése, az intenzív termeltetés.

(Ez rendszerint azzal kezddik, hogy felfogják és elvezetik vagy visszasajtol-

ják az addig levegbe eresztett gázmennyiségeket — és folytatódik azzal,

hogy egyre hatásosabb termelési módszerekkel az eredeti készleteknek mind
nagyobb hányadát hozzák felszínre, termelik ki, tehát csökken a visszamaradó
rész, azaz a veszteség.)

A legutóbbi években már arra a problémakörre is jelents figyelmet fordí-

tottak a szakemberek, hogy miként és hol lehetne növelni a szénhidrogének
felhasználásának hatásfokát vagy helyettesíteni más anyagokkal. Közismert
a kolaj-takarékosságnak egyik formája: értékesebb, sokoldalúbb termékeket
elállítani, a kolajat gázzal helyettesíteni — mindkettt intenzívebben fel-

használni vegyipari célokra. Ugyancsak fontos cél, megszüntetni a gáz er-
mvi felhasználását és helyette a kis ftérték szenekkel termelni elektromos
áramot. Késbb pedig hasadó anyagok, a magfúzió, napenergia stb. fokozot-

tabb bekapcsolására is sor kerül. Az utóbbi években józan indokok szorgal-

mazzák a kisebb energiafelhasználást igényl gyártmányok, a kisebb fogyasz-

tású eszközök, gépek, motorok elállítását.

A hazai viszonyokat vizsgálva és beillesztve az imént vázolt világtendenciák

sorába, az állapítható meg, hogy bizonyos késéssel követjük ezt az irányzatot.

Nálunk is mindmáig az új szénhidrogén-elfordulások felfedezése és termelés-

be állítása a dönt tényez, és várhatóan továbbra is ez marad. Ugyanakkor
jelents erfeszítések történnek a kihozatali hatásfok növelésére, tehát a vesz-

teségek csökkentésére. Mi is fokozzuk a korszerbb termékek elállítását az

olajból, és akad némi eredmény a felhasználásban, takarékosságban is. Az,

hogy a gyárakban, nagyüzemekben milyen takarékossági intézkedések folynak,

alig ismertek és nem is követhetk, csak az információkkal rendelkez szak-

vezetés számára. Pl. a Tiszai Herm kis ftérték (CH
4 , C02 , N2

gázkeve-

rék) földgázzal való ellátása, a meglev ipari, mezgazdasági, kommunális és

háztartási fogyasztóknál a tüzel- és ftolaj helyettesítése földgázzal. E te-

kintetben az Ipari Minisztérium az Országos Tervhivatallal, és az Országos

Fejlesztési Bank jelents lépéseket tett, preferenciákkal, pályázati kiírásokkal,

melybe a MTESZ is intenzíven bekapcsolódott: az energiaracionalizálási

kormányprogramba. De azt már milliók tapasztalják, hogy az épületek nyílás-

zárói és a korszer szigetelések nehezen vagy nem szerezhetk be; számos

gyártmányunk elállításához és mködéséhez több energia kell, mint más
iparilag fejlett ország azonos termékéhez. Késik vagy meg sem valósul a hazai

személyautók dízelesítési, gázra állítási programja.

Néhány szakíró elnéz gúnyolódással élceldik a „fogyasztáscsökkenésre

törekv szerkentykön”, szinte belenyugodva abba, hogy a szocialista orszá-

gokban gyártott gépkocsiknál jóval kevesebbet fogyasztó, de nagyobb telje-

sítményt és kényelmet nyújtó kocsik milliói róják már az utakat világszerte

éppen e „szerkentyk”, ötletek, megoldások jóvoltából. Ma már egyáltalán

nem elérhetetlen vágyálom, hanem mszaki valóság, hogy az 1966-os típusok-

hoz viszonyítva, mert a Zsiguli—Lada „se” a Fiat-124-es akkor nyerte el az

„év autója” címet — az azonos teljesítmény és tömeg személygépkocsik

40—60 százalékkal kevesebb üzemanyagot igényelnek ott, ahol erre a fejlesz-

tésre súlyt helyeztek. Ez adott esetben 40— 60 százalékkal több megtett

kilométert vagy devizamegtakarítást jelent.

Ami a földtani kutatásokat illeti: ezeknek az a feladata, hogy az ország

földtani felépítésének, sajátosságainak minél valósághbb megismerését érje
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el. (Ezeket az ismereteket összegzén tartalmazza a földtani és kolaj földtani

modell.) Ennek alapján meghatározhatók a kutatási feladatok; ezek ismereté-

ben pedig a feladatok súlya, fontossága és megoldási sorrendje. A jelenlegi

nemzetközi árviszonyokat ismerve, a hazai szénhidrogénkutatások a legna-

gyobb népgazdasági haszonnal versenghetnek, ezért prioritásuk nem vitatható.

Az olajipartól származó bevételek igen jelentsek az ország adózásból
származó jövedelmének szektorában. Nagyon fontos szerepet játszik ezen
belül a hazai földbl kitermelt évi kétmillió tonna kolaj, 0,8 miiló tonna
kondenzátum (párlat) és 6— 7 milliárd m 3 gáz.

A hatodik ötéves terv szénhidrogén-földtani kutatásainak alapja az OKGT
földtani szervezete által 1979. január 1-i állapotot rögzít prognosztikus kész-

letszámítás. Ezek szerint nyilvánvaló, hogy a korábbi tervperiódus alatt

kapott geológiai, geofizikai, geokémiai információk értékelése során újabb
lehetségek nyíltak, ezáltal az ország becsült potenciális szénhidrogéntarta-

lékai növekedtek. Az intenzív termelés által kivett mennyiségek ellenére

prognosztikus szénhidrogénkészleteinknek még kereken fele felfedezésre vár.

A potenciális ipari készletre vonatkozó becslés százalékban: kolaj 23, földgáz

77%. A prognosztikus ipari készleteknél 18% a kolaj és 82% a szén-

hidrogéngáz aránya. A felfedezésre váró készletek esetében kolajból a poten-
ciális készlet 38%-a, a földgáz 52%-a vár még egyre nehezebb feladatként
felkutatásra. Összes szénhidrogénkincsünk mintegy 23%-át kitermeltük,

28%-a kategorizált ipari készlet formájában a hazai termelés bázisát adja,

míg 49%-ának felkutatása további tevékenységünk feladata.

Általánosságban fogalmazva, kolajból a várható felfedezések mennyisége
valamivel alatta marad a már kitermelt mennyiségnek, földgázból a kitermelt-

nek háromszorosa, szénhidrogénekbl összességében a kitermelt mennyiségek
kétszerese vár felfedezésre a mai prognózisunk szerint. Minden okunk megvan
bízni abban, hogy a tudományos megismerés és annak a gyakorlatba való

gyors átültetése révén olyan új földtani programokat tudunk a kutatás szá-

mára megfogalmazni, és a megfelel technika-technológia segítségével meg-
oldani, amelyek további várható készletnövekedéshez vezetnek a jövben.
A magyar medence sajátos geotermikus viszonyainak következménye, hogy
a f szénhidrogénképzdési zónák a világ átlagához képest feljebb tolódtak.

A hazai szervesgeokémiai vizsgálatok eredményei alapján azonban az is ki-

mutatható volt, hogy 5000 m körüli mélységben is várhatók szénhidrogén-
felhalmozódások.

Az eddigi munkák eredményeként egyre pontosabban tudjuk körvonalazni
a földtani összletek szénhidrogén-kutatási értékét. A hatodik ötéves tervben
a prognózis alapján készített programok, éves tervek szerint folyik majd
a kutatási tevékenység: évente 3000 km szeizmikus vonalhossz bemérését és

200 km kutatófúrás mélyítését tervezzük. A feladat: 35 millió tonna xij ipari

szénhidrogénkészlet felkutatása.

A tudományos megismerés kiszélesítése és szervezettebb irányítása a jöv-
ben egyre fontosabb tényezvé válik. A korszer földtani modell megalkotása,
folyamatos kiegészítése szintén alapfeltétel. Jó, ha tisztán látjuk és tudatosít-

juk, hogy energiahordozók, ásványi nyersanyagok kiaknázásában a világon
a legkötöttebb gazdálkodás folyik mind a fejlett tkés, mind a fejld tkés —
és olajban gazdag —

,
mind a szocialista országokban. Egyeztetett, megvitatott

és elfogadott koncepció szerint folynak a kutatások, a bányászat, az értékesí-

tés és az árak kialakítása egyaránt. így van ez nálunk is, és nem is lehet

1
*
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másként. Az operatív és az elméleti tevékenység, a tudomány és a gyakorlat
a földtani kutatásokban szervesen összefonódik.

A hazai területen csak folyamatosan fejlesztett, korszer földtani modellel,

egvre modernebb geofizikai és fúróberendezésekkel, mszerekkel, földtani

anyagvizsgáló eszközökkel és módszerekkel lehet a kutatás vonalán új ered-

ményeket elérni.



Földtani Közlöny, Bitll.o/ the Hungárián Geol. Soc. (1083). 113. 280 — 206

Ftitkári beszámoló*

Dr. Bérezi István

Tisztelt Küldött Közgylés, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim!

Néhány évvel ezeltt nagy divat volt a bioritmus számítás, rossz nyelvek

szerint inkább „bioritmus ámítás”, amely az egyén biológiai és pszichikai

állapotában megfigyelhet ritmicitás extrapolálásával próbálta elrejelezni

terhelhetségének, várható teljesítményének ingadozását. A társadalmi jelen-

ségeket figyelemmel kísérk számára nem újdonság az a megállapítás, hogy
hasonló ritmicitás megfigyelhet a választott testületek tevékenységében is.

Amikor az 1982. évi programunkat és az 1983-as munkatervünket összeállí-

tottuk elre és tudatosan számoltunk és számolunk azzal a jelenséggel, hogy
egy 5 évre választott testület életében a félidhöz közeledve az aktivitás-

csökkenés veszélye fennáll, és ezt ellensúlyozni kell. Remélem, hogy a szám-

szer adatok és az azok mögött rejl tartalom meggyzen bizonyítja majd
az ellensúlyozás sikeres voltát.

A beszámolási idszakban Társulatunk taglétszáma 1664-rl 1680 fre
emelkedett, ami 1%-os növekedésnek felel meg. A vidék—Budapest megosz-

lás 730 : 950, ami 43 : 57-es arány, azaz a közel 40 : 60-as megoszlás most
már hosszabb távon is mértékadónak látszik. Az év szomorú tényei közé tar-

tozik, hogy 10 tagtársunktól kellett végs búcsút vennünk:

Szentes Ferenc
Lakatos Tibor
Hans Rudolf von Gaertner (Hamburg) tiszteleti tag

Schwab Mária
Farkas Zsolt

Kriston Béla
Környei Elek
Tilesch Leó
Kecskés Tibor
Tatár János

távoztak el visszavonhatatlanul körünkbl.
Kérem, tisztelegjünk emléküknek néma felállással!

A statisztika Társulatunk fennállásának 135. évérl az alábbi számadatok-
kal emlékezik majd:

* Elhangzott a Társulat 1983. ni. 16-i közgylésén.
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Nagyrendezvén}* (vándorgylés +
tanulmányi kirándulás)

Eladóülések
ankétok,

Vezet testületek

ülései

Filmszemle

9 db 720 f
2860 f

llo db

41 db 548 f
1 db 33 f

80 f/db
20 f/db

13 f/db

A számok mögött rejl tartalmat is figyelembe véve a kép sokkal élet-

szerbbé válik. Kiemelked esemény volt az októberi Somogy Zala megyei
vándorgylés, mind a részvétel, mind az elhangzott eladások számát, tartal-

mát illeten. A két vendéglátó megye eltér földtani adottságaiból fakadóan
az els, a Somogy megyei napon az agrogeológia, a vízkészletek feltárása és az
azokkal való gazdálkodás, a helyi hasznosítású — elssorban építipari
nyersanyagok kutatásának és termelésének problémáit taglaló eladások
jelentették a f csapás irányát; míg a Zala megyei, második nap programját
meghatározta az a tény, hogy a környék f nyersanyagkincse a szénhidrogén,
amely a termelés elrehaladott fázisában lev telepekbl, a kutatás szempont-
jából érettnek (erteljesen megkutatottnak) minsül területrl származik.
A tartalmas program és a zökkenmentes lebonyolítás a Déldunántúli Területi

Szervezet vezetségébl és a központi titkárságból összeállított szervez-
bizottság, valamint a vendéglátók (Kaposvári megyei és városi vezetség és

a nagykanizsai Kolaj és Földgázbányászati Vállalat) erfeszítését és odaadó
munkáját dicséri.

A beszámolási idszakban hazánkban tartotta X. kongresszusát a nemzet-
közi földtudomány történeti társaság, az INHIGEO. A rendezvény témája,

a földtani térképezés története végelemzésben a földtani gondolkodás történe-

tét tükrözi a legels, a topográfiaiaktól még alig is eltér térképektl a mai,

nyersanyagorientált, kutatást segít speciális térképekig. A 13 országot kép-

visel közel 100 résztvev számára a 4 napos kirándulással kiegészített kong-
resszuson igyekeztünk azt bemutatni, mennyiben járult és járul hozzá a ma-
gyar földtudomány ezeknek a napi aktualitást is hordozó kérdéseknek meg-
oldásához. A jól sikerült és Társulatunk nemzetközi hírnevét öregbít kong-
resszus szervezinek áldozatos munkája megérdemli a közgylés elismerését.

A területi szervezetek a mködésük színterét jelent régiók aktuális föld-

tani. nyersanyagkutatási kérdései mellett a magyar földtudomány jelentsebb
évfordulóiról is megemlékeztek. így az Alföldi Területi Szervezet a Magyar
Földrajzi Társasággal, az MTA Földrajzi Bizottságával, az MTA Szegedi

Bizottságának Földtudományi tagozatával, a József A. Tudományegyetemmel
közösen emlékezett meg januárban Prinz Gyula születésének 100. évforduló-

járól. Az aktuális kérdések sorában április hónapban — a XXIII. Csongrád
megyei Mszaki Hónap keretében — tudományos ülésszakon foglalkoztak,

a Magyar Hidrológiai Társaság területi szervezetével, a szegedi Akadémiai
Bizottsággal közös szervezésben, a hévizek hasznosításának kérdéseivel.

Hasonlóan hidrológiai, valamint szénhidrogén-kutatási kérdések álltak a június

hónapban, Nagybaracskán tartott ,,Dél-magyarországi geológiai-hidrogeoló-

giai ankét” középpontjában.

A Budapesti Területi Szervezet programjából nagysiker, terej^bejárással

egybekötött Velencei hegységi eladóülést célszer kiemelni az Észak-magyar-
országi Területi Szervezettel közösen szervezett II. Országos Bányaföldtani

Ankét mellett.
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A Dél-dunántúli Területi Szervezet fúrástechnikai továbbképz tanfolyama

hézagpótló jelentség ismeretekkel szolgált az érdekldk részére. A mecseki

bányászkodás 200 éves jubileuma kapcsán avatták fel Vadász Elemér emlék-

tábláját a Mecseki Kszénbánya Vállalat székházának falán.

Az Észak-középdunántúli Területi Szervezet májusban tartotta a területén

mköd földtani szervezetek közös beszámoló ülését, míg novemberben a

matematikai statisztikai módszerek földtani alkalmazásával foglalkozó ankét

adott tájékoztatást e fontos módszertani eljárással kapcsolatos ismeretek

állásáról.

A zirci földtani napok keretében felavatták TeleGDI Röth Károly emlék-

tábláját a zirci Pantheonban.
Az Észak-magyarországi Területi Szervezet kiemelked rendezvénye a Buda-

pesti Területi Szervezettel és az Általános Földtani Szakosztállyal közösen

szervezett II. Országos Bányaföldtani Ankét. E négyévenként ismétld el-
adássorozat a hazai bányageológia fejldésének idrl idre való felmérését

teszi lehetvé.
A tematikus szakosztályok rendezvényeinek jellemzje a széles alapokra

helyezett együttmködés, amely nemcsak a társosztályokat, hanem a társ-

egyesületek érintett szakosztályait is felölelte. így a Mérnökgeológiai és Kör-
nyezetföldtani Szakosztály áprilisi, ,,Az épít- és építanyagipari nyersanyagok
mérnökgeológiai problémái” c. ankétja szervezésében szerepet kapott Gazda-
ságföldtani Szakosztályunk, a Budapesti Területi Szervezet, a Nemzetközi
Mérnökgeológiai Asszociáció Magyar Nemzeti Bizottsága, a Szilikátipari

Tudományos Egyesület, és a MTESZ Központi Környezetvédelmi Bizottsága.

A mérnökgeológia és környezetföldtan jellegébl fakadó, széles kör kap-
csolatrendszert jelzi az a tény, hogy az „Autópályák mérnökgeológai vizsgá-

lata” c. ankét a Közlekedési Tudományos Egyesület Közúti Szakosztályának,

a „Külfejtések mérnökgeológiai problémái” c. rendezvény az OMBKE Bányá-
szati Szakosztályának közremködésével zajlott le.

Az a tény, hogy az önálló egészként a geológiához sorolható szakterületek

nem törekednek más tudományágak mindenáron történ bekapcsolására, jelzi

ezen együttmködési rendszerek élet diktálta szükségszerségét. így példa-

ként említhetjük a Tudománytörténeti Szakosztály „Földtani Tudomány-
történeti Napok” c. immáron hagyományos rendezvényét, a Rétegtani-Os-
lénvtani Szakosztálynak az észak-magyarországi neogént bemutató terep-

bejárását.

Új kezdeményezésként és figyelemre méltó részvétellel kiemelked ese-

ményként kell megemlíteni az ifjúsági Bizottság „Els eladói ankétját”,

amelyen közel 50, társulati fórum eltt eddig nem szerepelt fiatal kolléga —
már végzettek és hallgatók vegyesen — adtak számot kezdeti szakmai-tudo-

mányos tevékenységükrl.
A társulati tevékenység harmadik alapvet formája évek óta a munka-

bizottságok mködtetése, amelyek küls megbízások teljesítésével a szakmai
ismeretanyag legrugalmasabb hasznosításának formáját jelentik. 1982 során

7 megbízást kaptunk, amelyek közel 1,3 millió Ft-os bruttó bevétele jelents

tétel költségvetésünkben.

Néhány szót publikációs tevékenységünkrl.
A Földtani Közlöny 1982-es évfolyamának valamennyi száma megjelent.

A 4. számot éppen ma expediálta a kiadó. A Földtani Kutatás terjesztésével

kapcsolatos kötelezettségeinknek eleget tettünk, az 1982-es számok mellett



292 Földtani Közlöny 113. kötet, 4. füzet

már megjelent — a II. Országos Bányaföldtani Ankét anyagával — a 83. évi
els szám. A szakosztályi kiadványok közül már megjelent az slénytani
Viták 28— 29. száma, a Mérnökgeológiai Szemle 28. száma, a Tudománytörté-
neti Évkönyv 8. száma és az Általános Földtani Szemle.

Tisztelt közgylés!

Az elmúlt évi ftitkári beszámolónkban hangsúlyt kapott, hogy milyen fon-

tos a testvéregyesületek közti megfelel, a napi munka szintjére lebontott

kapcsolat. Az eseménynaptár kapcsán már szó esett a közös rendezvényekrl.
Emellett új fejlemény, hogy valamennyi területi szervezetünk kijelölte mkö-
dési területén a kapcsolatok folyamatos ápolásáért felels személyeket. A név-
sor a következ:

OMBKE* MGE MHT MKBT Ifj. Biz.

É-M. o. Goda Lajos Némedi Varga Z. POLLYÁK Tibor

Alföld Pap Sándor SZENTGYÖRGYI
Károly

Molnár Béla

Budapest BrezsntáNSZKY Károly Szerecz Ferenc KÁZMÉR Miklós

É és K
Dunántúl

Makrai László
Erdélyi Tibor

Hegeds
Isvánné

D-Dunántúl Érdi Krausz Gábor
Kovács Endre

Barabás Andor
Németh Gusztáv

Kassai Miklós Koch László

• OMBKE — Orsz. Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
MGE — Magyar Geofizikusok Egyesülete
MHT — Magyar Hidrológiai Társaság
MK BT — Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

Kérem, hogy bátran és aktívan használják ki ezeket a csatornákat az élet

— a nyersanyag kutatás és -termelés — diktálta közös problémák minél alapo-

sabb vizsgálatára és az optimális megoldási lehetségek felvázolására.

Bels kapcsolatrendszerünk vizsgálatakor meg kell emlékeznünk a MTESZ
különböz vezet testületéiben és bizottságaiban végzett munkákról. A rend-

szeresen ülésez Országos Elnökségen és ftitkári-titkári értekezleteken kívül,

képviselink révén részt veszünk az Állami Díj bizottság, a Gazdasági Bizott-

ság, a Gazdaságpolitikai Bizottság, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága,

a Sajtó és Propaganda Bizottság, a Tudománypolitikai Bizottság, Seniorok
Tanácsa, az Ifjúsági Koordinációs Bizottság, a Központi Oktatási Bizottság,

a Tudománytörténeti Bizottság, a Fejld Országok Bizottsága, a Környezet-
védelmi Bizottság, a Mszaki Értelmiség Helyzetét Vizsgáló Bizottság, a
Kreativitás Bizottság munkájában. A beszámolási idszak volt az els, amikor
a MTESZ XIII. közgylésén ismételten hangsúlyozott igénynek megfelelen,
miszerint a ,,MTESZ állásfoglalásával segítse el a népgazdasági szint dönté-

seket”, több átfogó szövegtervezet került a MTESZ vitafóruma elé. A véle-

ményezésbl Társulatunk szakérti is kivették a részüket, írásbeli észrevéte-

leikkel segítve a döntéselkészítés különböz fázisaiban a Szövetség elé kerül,
esetenként kimunkálásuk mélységét és színvonalát tekintve nagyon is hetero-

gén tervezetek végs formába öntését.
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Ezt a tevékenységet továbbra is a MTESZ-ben tömörült tagegyesületek
szellemi tkéje legalkalmasabb gyümölcsöztetési módjának tartjuk, igényel-

jük, és csak remélni tudjuk, hogy a már eddig tett észrevételek a kibocsátott
végs változatokban tükrözdnek majd, ily módon is lökést adva annak
a szakmai hivatástudatnak, elkötelezettségnek, amely nélkül a tudományos
egyesületekben végzett felelsségteljes társadalmi munka nehezen képzel-

het el.

Bels kapcsolatrendszerünkhöz tartozik az oktatással, szakképzéssel kap-
csolatos kérdések napirenden tartása. Az egyetemek nappali tagozatán tör-

tén szakemberképzés néhány kérdése, különösen pedig a szervezett poszt-

graduális képzés hiánya változatlanul éget probléma még akkor is, ha a ma
már társadalmi méreteket ölt gondnak, a mszaki és természettudományi
pályák iránt megnyilvánuló érdektelenségnek a mi szakterületünket érint
vetületét jelentik. Tisztelet a kivételnek, de a szakmai elhivatottság érzése

nélkül, az idsebb, de már a középgeneráció számára is megemészthetetlenül
alacsony felvételi pontszámmal a mszaki és tudományegyetemekre bekerül
hallgatók jövbeli várható teljesítménye joggal támaszt kételyt az elkövetke-

zend idszak mszaki, természettudományi és agrár értelmiségeinek verseny-

képességét illeten. Bizonyára ez a felismerés is szerepet játszott abban a kor-

mányzati döntésben, amely a középfokú szakemberképzés újabb módosításá-
ról, gyakorlatilag a régi rendszer technikusképzés némileg változtatott for-

mában történ helyreállításáról határozott. Ennek tartalommal való kitölté-

sében sokat segíthet a középfokú szakembereket alkalmazó intézmények
(,,a fogyasztók”) igénye.

Ennek megfelelen az Oktatási Bizottság kezdeményezésére a tatabányai
Szabó József szakközépiskolával egyeztetve a közeljövben körlevélben fogjuk
kérni az iparvállalatok, intézetek vezetit, röviden adják meg jövbeli tech-

nikusokkal, felkészültségükkel szemben támasztott követelményeiket, hogy
az új képzési tervek összeállításánál ezt figyelembe vehessük.

Ismerjük Seneca mondását, miszerint ,,idnk egy részét nyíltan elrabolják,

más részét ellopják tlünk, harmadik része észrevétlen elfolyik”. Kérjük a

fgeológusokat és vállalatvezetket ezt a körlevelet ne sorolják egyik kate-

góriába se, hisz ne felejtsük el: amit most alakítunk ki, az legalább az ezred-

fordulóig meghatározza a középfokú képzés menetét. S azt sem árt emléke-
zetünkbe idézni, hogy a hajdani ers szakmai képzést adó technikum hány
kitn hallgatót adott a felsfokú intézményeknek. Ezen a szinten tehát a

közép- és felsfokú szakképzés ersen összefügg.

Tisztelt közgylés!

Néhány szót kell ejtenem az év közben bekövetkezett személyi változások-

ról. Allodiatoris Irma választmányi tagtársunk, ill. Bartkó Lajos tiszteleti

tagunk egészségi okokra hivatkozva lemondott a Tudománytörténeti Szak-
osztály elnöki tisztérl, ill. a Társulat Fegyelmi bizottságában, valamint
a MTESZ Szeniorok Tanácsában viselt tisztségérl. Elnökségünk, a Társulat
Alapszabályában rögzített módon történ megersítéséig Bogsch László
tiszteleti tagunkat bízta meg a Tudománytörténeti Szakosztály elnöki teendi-
nek vitelével, míg a Fegyelmi Bizottságban és a Szeniorok Tanácsában meg-
üresedett helyet késbb fogjuk betölteni. Jelöltünk van, beleegyezését várjuk.
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Az Ásványtan-Geokémiai szakosztály titkára, Balázs Endre helyére, aki
hivatali elfoglaltságára hivatkozva lemondott tisztségérl, Gatter Istvánt
választotta meg a szakosztály tagsága, míg az eddig általa betöltött Ásvány-
gyjtk Klubja titkári posztjára Kocsárdy Éva került. A tisztségükbl távo-
zóknak munkájukat megköszönjük, az új tisztségviselknek pedig sikeres

tevékenységet kívánunk.
Ugyancsak az Ásványtani-Geokémiai szakosztályt és az Ásványgyjtk

Klubját érinti az a szervezeti változás, hogy az utóbbi a szakosztály szakcsoport-

jaként kíván a továbbiakban mködni. Mérlegelve a klub népszerségét
(500 fs bejegyzett létszámmal rendelkezik), továbbá azt a szerepet, amit
a sajnálatosan hézagos földtudományi közmveldés terén betölt, továbbá
a szakosztályi keretben megvalósítható fokozottabb szakmai felügyeletet,

elnökségünk a fúzióhoz az elzetes engedélyt megadta.
á személyi hírek között örömmel jelentem, hogy 1982-ben alábbi tagtár-

saink kaptak magas kitüntetést:

Meisel János
Monos János
Kliburszkyné Yogl Mária,

tiszteleti tag

Hámor Géza
Bohn Péter
Morvái Gusztáv

Szocialista Magyarországért Érdemérem
Munka Vöröszászló Érdemrend
Munka Érdemrend Arany fokozat

Munka Érdemrend Ezüst fokozat

Munka Érdemrend Bronz fokozat

,,A Szovjetunió Földtani Intézetének

100 éve” c. miniszteri kitüntetés.

Grasselly Gyula tiszteleti tagunkat az Akadémia ez évi közgylésén az

MTA rendes tagjává választották.

Juhász András az Észak-magyarországi Területi Szervezet, Zentay Tibor

az Alföldi Területi Szervezet titkára hosszú éves munkájuknak elismeréseként

MTESZ Díjban részesültek.

Tisztelt közgylés!

Bels kapcsolataink után tekintsük át nemzetközi ügyeink alakulását. Az

1984-

es, Moszkvában rendezend 27. nemzetközi geológus kongresszus és az

1985-

ös budapesti Neogén Kongresszus közeledtével nemzetközi kapcsolataink

e célokra orientált felhasználása mind parancsolóbb szükségszerség.

A beszámolási idszakban a beutazások és kiutazások a következképpen
alakultak:

Beutazók

Szoc. orszá-

gokból (f)

Nem szoc. or-

szágokból (f)

Szovjetunió 27 Hollandia i

Bulgária i Nagv-Britannia 4

Csehszlovákia 6 Ausztria 2

Német Dem. Közt.; 10 Franciaország

Kínai Népközt. 2 Német Sz. K. 4

46 Izrael

USA 1

16
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A számok természetesen tartalmazzák az INHIGEO X. kongresszusára

érkezk adatait.

K iutazók

Szoc. országok

(t)
Nem szoc. or-

szágok (f)

Szovjetunió 3 Törökország i

Bulgária 4 Olaszország i

Lengyelország 2 India 1

Csehszlovákia i

10 3

A kiutazások forintköltsége közel 100 000 Ft-ot tett ki. Ennek egy részét —
többnyire az útiköltségek kiegyenlítése formájában — a kiutazók, illetve mun-
káltatójuk vállalták magukra. Az 1981-hez képest változatlan forintkeretbl

így is csak a kiutazók számának szinten tartását tudtuk elérni. Ebben a távo-

labbi úticélok és az egyre növekv részvételi költségek egyaránt szerepet ját-

szanak. Jobb megoldás egyelre nem kínálkozik, így — amíg azt a pénzügyi
rendelkezések lehetvé teszik — továbbra is az útiköltségek áthárításával

próbáljuk a rendelkezésünkre álló szerény összegek relatív növelését elérni.

A számok mögött rejl tények: képviseltettük magunkat az Olasz Földtani
Társulat megalapításának 100 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnep-
ségeken, a Török Földtani Társulat 36. éves közgylésén. Mindkét alkalmat
felhasználtuk az 1985-ös Neogén kongresszus nemzetközi kirándulásaiban
kulcsszerepet játszó két országban az elzetes szervezésre és a kongresszus
népszersítésére, Társulatunk jubileumi emlékplakettjének adományozásával
ersítve meg további együttmködési készségünket. Tagtársaink részt vettek
a Nemzetközi Ércgenetikai Asszociáció tbiliszi kongresszusán, a várnai Geo-
chem ’82 összejövetelen, mely utóbbi a szocialista országok szénhidrogén geo-

kémikusainak 3 évente összeül fóruma.
A nem társulati szervezés, de tagtársaink aktív részvételével lezajlott ren-

dezvények közül ki kell emelni az ELTE Térképtudományi Tanszék és a
Massachusetts Institute of Technology által szervezett „Kompresszív terüle-

tek extenziós medencealakulatainak fejldéstörténete, különös tekintettel

a Kárpát-medencére” c. egyhetes veszprémi eladássorozatot, az IUGS RDP
„Közép- és Kelet-Eurój:>a neogén sföldrajzi térképei” c. programja vezér-

karának ugyancsak Veszprémben tartott munkaértekezletét, valamint a Kár-
pát-Balkán Geológiai Asszociáció Szedimentológiai Munkabizottságának ereszt-

vényi ülését.

Tisztelt közgylés!

Manapság sokat hallunk közgazdasági zsargonban cserearányromlásnak
nevezett fogalomról; ami legáltalánosabban az elérhet eredmény/befektetett
munka hányados csökkenéseként fogalmazható meg. Ez a jelenség, sajnos,

a földtani kutatásban is érvényesül: egységnyi nyersanyagmennyiség meg-
találásához — többek között — több és elmélyültebb geológiai elkészít ter-

vez munka szükséges. Ehhez kíván Társulatunk 1983. évi programja is
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segítséget adni. Elöljáróban be szeretném jelenteni, hogy éves vándorgylé-
sünket október elején tartjuk. Ezúttal a Közép- és Észak-Dunántúl aktuális

földtani nyersanyagkutatási kérdései kerülnek napirendre. A budapesti terü-

leti szervezet rendezi — immár hagyományosan — a jöv évi Geológiai Világ-

kongresszus magyar eladásainak elzetes bemutatását. A MÁFI kezdemé-,
nyezésére örömmel újítjuk fel a közös szervezés beszámoló ülések rendszerét,

ami április hónap kiemelked eseménye lesz. A jelentkezk létszámában le-

mérheten rendkívülien nagy érdekldés elzi meg az Általános Földtan i Szak-
osztály szerkezetföldtani és a Rétegtani-Oslénytani Szakosztály rétegtani tovább-
képz tanfolyamát. Ez csak aláhúzza a számtalanszor ismételt megállapítást,

hogy mennyire megalapozott igény van a szervezett posztgraduális képzésre.

Az Agyagásványtani Szakosztály illit ankétja e speciális agyagásvány
csoport meghatározásával, genetikájával és hasznosításával kapcsolatos kér-

déseket dolgozza fel majd májusban a Szilikátipari Tudományos Egyesülettel
közös szervezésben. A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály
a burgenlandi kollégákkal közösen Nyugat-Magyarország mérnökgeológiai
problémáit készül 2 napos rendezvény formájában összefoglalni.

Sajnos a MTESZ egyesületek számára egyre kedveztlenebbé váló pénzügyi
rendelkezések mellett — amelyek pl. drasztikusan korlátozzák, hogy az intéz-

mények dolgozóik részvételi díját kifizethessék — pillanatnyilag csak remény-
kedhetünk abban, hogy egy év múlva valamennyi tervezett rendezvényünk
hiánytalan és zökkenmentes lebonyolításáról adhatunk hírt.

Tisztelt közgylés!

A közelmúltban külföldi kollégák nekem szegezték a kérdést: mit akar jel-

képezni Társulatunk jubileumi — porcelán — emlékplakettje. Tényleg mit is?

Talán a geológiai alkotó munka párhuzamát lelhetjük fel a kaolin-víz-tz

e nemes anyaggá összeforró három komponens rendszerében. A kaolin meg-
felelje a terepi-laboratóriumi megfigyelés, amit a vízzel — a szakmai fogások

ismeretével — vegyítünk és kiégetünk a szakmai lelkesedés, az elhivatottság

tüzében. Úgy véljük erre az elhivatottság érzésre, lelkesedésre igencsak szük-

ség van most is és még inkább szükség lesz a jövben. Ha ennek ébrentartásá-

ban, élesztésében Társulatunk segítséget adhat — nem dolgozunk hiába.

Ehhez kívánok jó ert, egészséget és jó szerencsét!
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Dr. Szentes Ferenc tiszteleti tag emlékezete

(
1907- 1982

)

Dr. Jaskó Sándor

Múlt évben hunyt el régi pályatársunk, a Magyarhoni Földtani Társulat
tiszteleti tagja: dr. Szentes Ferenc. Szentes Ferenc élete és tudományos
mködése azon évtizedekre esett, amikor a földtan tudománya nagy fejldésen
ment át. Ez a folyamatos átalakulás részben annak is volt köszönhet', hogy
igen megnövekedett az ásványi nyersanyagok iránti kereslet és így világszerte

jóval jelentsebb összegeket fordítottak a földtani kutatásokra is.

Emlékezzünk arra, hogy még ötven-hatvan évvel ezeltt is jóformán csak
a kalapács és a bányakompasz volt a térképez geológus összes felszerelése.

A geofizika is még gyermekcipben járt. Esetenként lovasszekereken szállítót-
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ták ki a terepi mérésekhez az akkoriban még csak kisiparilag összeszerkesztett
geofizikai mérmszerek legels példányait. Ma már mindenütt megváltozott
a helyzet. Terepjáró gépkocsik — nem egy esetben repülgépek vagy helikop-
terek — könnyítik meg a nehéz terepviszonyokon a közlekedést. Bonyolult
mszerekkel gazdagon felszerelt laboratóriumok vizsgálatai teszik eredmé-
nyesebbé a begyjtött anyagok feldolgozását. A hegyvidékeken végzett fel-

színi észlelések (montán-geológia) mellett ma már mind nagyobb szerephez jut
a mélyfúrások és geofizikai mérések eredményeit összegez mélyszerkezeti geo-
lógia is. A felszabadulás óta eltelt harmincnyolc év alatt hazánkban több mint
húszszorosára növekedett a geológusok létszáma. Ezzel is kapcsolatos a munka
jellegének megváltozása. A térképezéssel és ásványi nyersanyagkutatással
foglalkozó geológusoknak azeltt általában sajátos egyéni munkamódszerük
volt, ami megnehezítette elért eredményeik egységes értékelését. Csak a fel-

szabadulás után tértünk át a hivatalos elírások szerint megtervezett és kivite-

lezett rendszeres csoportmunkára.
Ez az átalakulás végigkísérte Szentes Ferenc életpályáját is. Fiatal korá-

ban térképez geológusként barangolta be hegyvidékeink erds-sziklás, festi
tájait. A természet lelkes szeretet, új és új vidékek megismerésének vágya
vezérelte, feledve a terepmunka végzésével együttjáró fáradalmakat, hosszas
gyaloglások megerltetéseit.

Pályája második felében a különböz szakemberek nagyszámú részeredmé-
nyeinek kritikai rendszerezésével és összesítésével foglalkozva, a MÁFI térkép-

szerkeszt osztályát vezette. Ez a feladatkör az átlagnál szélesebb kör szak-

tudást igényelt és jelentsen túlhaladta a csak helyi problémákkal foglalkozó

terepgeológusok feladatkörét. Felelsségteljes munkakörének ellátásában

segítette a regionális földtanban való tájékozottsága és a nemzetközi szak-

irodalomban való olvasottsága is.

Szentes Ferenc 1907-ben született Budapesten. Munkáscsaládból szárma-
zott; édesapja, Schreier József, nyomdász volt. Iskolai tanulmányait Buda-
pesten végezte. Már középiskolás tanulmányai során érdekldéssel fordult

a földtörténet és az élvilág kialakulásának nagy kérdései felé. Ebben segítette

egykori gimnáziumi tanára, Hojnos Rezs (volt egyetemi tanársegéd) bátorító

útmutatása is.

1925-ben érettségizett, majd beiratkozott a Közgazdasági Egyetem Tanár-

képz Intézetébe, ahol 1931-ben felskereskedelmi iskolai tanári oklevelet

nyert földrajz és vegytan szaktárgyakból. A földtan tudománya iránt érdek-

ld ifjút nem elégítették ki az itt kötelezen elírt tantárgyak, s ezért — a

Közgazdasági Egyetemen folytatott tanulmányaival egyidejleg — több éven

át folyamatosan látogatta a Tudományegyetem Földtani Tanszékén Papp
Károly eladásait is. így sikerült neki — Magyarországon legelsként — 1932-

ben gazdaság-geológiából ledoktorálnia. Doktori szigorlatát cum laude jeggyel

tette le oly neves professzorok eltt, mint ifj. Lóczy Lajos (gazdasági geológia),

Doby Géza (kémiai technológia), Teleki Pál (gazdasági földrajz).

Ifj. Lóczy Lajos hamarosan felfigyelt a tehetséges és szorgalmas fiatal-

emberre és maga mellé vette a Közgazdasági Egyetem Gazdasággeológiai

Intézetébe. Itt kezdetben mint gyakornok, majd késbb mint tanársegéd dol-

gozott. így az évek folyamán a tanítványból odaadó munkatárs lett.

Állami ösztöndíjjal több tanulmányutat tett. így 1934-ben Ausztriában,

1935-ben Olaszországban, 1936-ban pedig Németországban folytatott regio-

nális földtani és hegységszerkezeti tanulmányokat.
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Idközben Lóczy igazgató lett a Magyar Állami Földtani Intézetben s ide

rövidesen követte több egyetemi tanítványa és tanszéki munkatársa is.

Szentes Ferencet 1936-ban nevezték ki a Földtani Intézetbe, ahol 34 éven
át megszakítás nélkül teljesített szolgálatot, egészen 1970-ben történt nyug-
díjba vonulásáig. Itt 1936-ban asszisztens, 1939-ben adjunktus, 1941-ben

osztálygeológus, majd 1944-ben fgeológusi rangot nyert. Pályája nem szen-

vedett törést Lóczy Lajos külföldre távozása után sem. 1958-ban a Térkép-
szerkeszt Osztály vezetjévé nevezték ki, késbb az Intézet tudományos f-
munkatársa lett. 1955-ben a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Munka
Érdeméremmel tüntette ki. 1969-ben centenáriumi emlékplakettet kapott

a Magyar Állami Földtani Intézet 100 éves fennállása alkalmából rendezett

ünnepségen.
1940-ben házasságot kötött Fekete Izabellával. Két gyermekük született:

Izabella és László, akikbe szintén beleoltotta a természet szeretetét, így ért-

het, hogy leánya követte apját a geológusi pályán.

Tevékeny részt vállalt a Magyarhoni Földtani Társulat életében is. szinte,
nyílt jelleme, közvetlen modora népszervé tette kollégái körében, ezért

1944 óta ismételten újra és újra beválasztották a választmányi tagok sorába.

A Magyarhoni Földtani Társulat vezet testületében két évtizeden át folya-

matosan kifejtett önzetlen munkásságáért 1966-ban emlékgyrvel tüntették

ki. A Földtani Közlöny 1967. évi kötetében megjelent külön közleményben
méltatták érdemeit és köszöntötték fel Szentes Ferencet hatvanadik születés-

napja alkalmából. 1977-ben 50 éves társulati tagságát díszoklevéllel ismerték

el.

Kortársai között egyik legtevékenyebb szakember volt. Ezt bizonyítja, hogy
több mint 60 dolgozata jelent meg nyomtatásban.
Legels önálló munkája ,,A Buda-Pilis-hegység Nagykevély hegycsoportjá-

nak földtani leírása, különös tekintettel annak gazdasággeológiai jelentsé-

gére” c., 1932-ben benyújtott egyetemi doktori értekezése volt, amelynek
egyes részletei utóbb a Földtani Közlönyben nyomtatásban is megjelentek.

A késbbi évek folyamán több további tanulmányát is publikálta a Földtani

Közlönyben, így a kövesült hullámbarázdák keletkezésmódjáról, a kárpáti

hegységrendszerrl, továbbá Balatonfüred környékének tektonikájáról készí-

tett értekezéseit.

A Magyar Állami Földtani Intézet 1933-tól 1943-ig országunk északi részé-

ben, a harmadidszaki dombvidékek részletes térképezését végezte el. Ebben
a munkában Szentes Ferenc is jelents tevékenységet fejtett ki.

A háború befejezését követ években fleg a Dunántúlon végzett különböz
földtani kutatásokat. Közülük külön említést érdemelnek a Keszthelyi-hegy-

ségben végzett kénkovand vizsgálatok. A gyakorlati célú kutatások mellett

ez idben több elméleti jelleg értekezést is publikált a ksóképzdésrl és

a kárpáti hegységrendszer helyzetérl az Alpesi-orogénben. Geotektonikai
megállapításainak elismeréséül 1952-ben kandidátusi fokozatot nyert.

Felhagyva a terepmunkával, 1953 után összesít térképszerkeszti tevé-

kenységnek szentelte tudását. Jelents szerepe volt Magyarország 1 : 300 000-

es, 1956-ban kiadott földtani térképének, valamint a Budapest környéki
1 : 50 000-es, 1958-ban megjelent térképnek elkészítésében.

1957-ben t bízták meg a Magyar Állami Földtani Intézetben újonnan meg-
alakult Térképszerkeszt Osztály vezetésével. A Térképszerkeszt Osztály f
feladata volt. a Magyarország területére es 200 000-es földtani térképlapok,
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valamint szövegmagyarázóik nyomdakész állapotra való összeállítása, a
KGST Mszaki Tudományos Földtani Együttmködési Bizottság irányelvei-

nek megfelelen.
Az osztály másik jelents munkája volt 1958-ban Magyarország 1 : 500 000

méretarányú nagyszerkezeti térképének elkészítése. Ezt használta fel Európa
tektonikai térképének összeállításához a Nemzetközi Földtani Kongresszusok
Térképszerkeszt Bizottsága is. A velünk szomszédos országok területét is

érint térképszerkesztési feladatok közösen összehangolt megoldására Szentes
Ferenc 1958-tól kezdve évenként részt vett — mint hivatalos kiküldött —
a Kárpát-Balkán Asszociáció tektonikai albizottságának különböz ülésein:

Kievben, Lvovban, Pozsonyban, Bukarestben és Belgrádban.
1970-ben ment nyugdíjba. A mindinkább elhatalmasodó súlyos betegsége

meggátolta, hogy ezután is folytassa tudományos kutatásait. Élete utolsó éveit

családja körében, csendes visszavonultságban töltötte. Halálával a magyar
földtani tudomány egyik kiváló mveljét veszítettük el.

Halálával annak a régi gárdának egyik utolsó tagja távozott sorainkból,

amelyik annak idején lefektette földtudományunk alapismereteit s így lehe-

tvé tette, hogy az ket követ újabb generáció ezeknek a régi eredményeknek
az ismeretével és felhasználásával még eredményesebben végezhesse tovább
hazánk földtani kutatásait.

A kortársak Szentes Ferencre mint szerény, közvetlen, segítkész emberre
fognak visszagondolni. Emlékét azonban nemcsak hajdani barátai, geológus

kollégái rzik meg, hanem sokkal tovább azok a földtani értekezések és tér-

képek, amelyek keze alól kerültek ki. Ezek olyan maradandó értékek, amelyek
példaképnek és iránymutatónak szolgálnak a nyomunkba lép fiatal pálya-

társak számára is.

Dr. Szentes Ferenc irodalmi munkássága
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Néhány újabb savanyú piroklasztiknm

elfordulása a Bükk hegységben

Seresné Hartai Éva*

(8 ábrával, 3 táblázattal)

Összefoglalás: A Bükk hegység miocén korú savanyú piroklasztikumai els-
sorban a hegységperemi területekre korlátozódnak. A hegység központi tömegébl csak
néhány kisebb, ersen bontott anyagú elfordulást említenek. Az újabb dácittufa kibúvá-
sok a Pazsag-völgy, ill. a Hosszú-völgy környékén találhatók az erdészeti mút bevágásá-
ban, középs-fels triász szürke, tzköves mészk, ill. aleurolit-agyagpala felett.

A kzet üde, helyenként enyhén bontott, összesült, szárazföldi lerakódású piroklaszti-
kum. Szövete vitro-krisztalloklasztos, a kristály töredékeket plagioklász, kvarc, biotit,

alárendelten szanidin alkotják. Ásványos összetételében krisztobalit és klinoptilolit is

szerepet játszik. 1 — 8 cm átmérj, összesült horzsaköveket tartalmaz, melyek körül 2—10
cm átmérj tufakonkréciók képzdtek. Ezek valószínleg kihlési szferoidok.
A piroklasztikum kémiai összetétele a dácitéhoz áll legközelebb, nyomelem-összetételé-

ben a Ba, Mn, Sr és Zr említésre méltó.
A radiometrikus mérési eredmények szerint a képzdmény kora kb. 16 millió év.

Bevezetés

A Bükk hegység eddig ismert riolittufa elfordulásai elssorban a hegység-

peremi területekre korlátozódnak. A Bükk központi tömegébl csak néhány,
kisebb, ersen bontott kzetanyagú kibúvást írtak le. Balogh K. (1964) a Hór-
völgy nyílásánál és Nagy-Ökröstl D-re említi tufalerakódás lepusztulási ron-

csait. A hegység karsztos üregeibl is ismert eróziós foszlányokban miocén
piroklasztikum: foraminiferás, biotitos riolittufit a csipkéskúti mút bevágá-
sában (Balogh K., 1957), illetve laza, homokos tufit a Lillafüred-szilvásváradi

mút által feltárt néhány karsztos üregbl és a Mélysárbérc É-i végén lev
töbör alján mélyített kutatógödörbl (Jámbor Á., 1961). A faunisztikai vizs-

gálatok alapján ezen üledékfoszlányok tengeri képzdményeknek minsülnek,
koruk középs miocénnek valószínsíthet.

Az újabb elfordulások földtani jellemzése

Az újabb tufa kibúvások Répáshutától Ny-ra, a Miskolc—Eger mútból
a megyehatárnál D felé ágazó erdészeti mút bevágásában, valamint a hosszú-

völgyi erdészeti mút E-i részénél találhatók (1. ábra). A tufa négy, környe-
zetébl morfológialag jól elkülönül, kb. 100 200 m átmérj, sík területen

• NehézipariMszaki Egyetem, Miskolc. Eladta az Általános Földtani Szakosztály és az Ásványtan-geokémiai
Szakosztály ülésén', 1981. október 7-én.

2*
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jelenik meg. Az 1. ábrán (l)-gyel, ill. (3)-mal jelölt foltokban csak törmelékben
követhet, a (2) és (4) kibúvásokban szálban álló. Az (1), (2), (3) foltok eseté-

ben a riolittufa a középs triász szürke, tzköves mészk valószínleg tekto-

nikusán preformált, karsztos mélyedéseiben maradt meg, környezetében a
mészk jól kivehet morfológiai határral emelkedik ki. A (4) kibúvásban a tufa
sötétszürke, harántpalás aleurolit-agyagpalára települ. A riolittufa és a fekü-

kzet érintkezése mindegyik esetben fedett. A tufa általában rétegzetlen, egy
helyen pados megjelenést mutat (2. ábra).

Ásványkzettani vizsgálatok

A vizsgált piroklasztikum szürkésfehér szín, kemény, bontatlan kzet. F
tömegét finomszem, enyhén összesült vulkáni üvegtörmelék alkotja. A kvarc,

a kissé bontott földpát és az üde biotit kristálytöredékek mérete a 2 mm-t is

eléri. A kristálytörmeléken kívül 2— 4 mm-es, sötétszürke agyagpalazárvá-
nyokat és 1— 8 cm-es, kissé lapított horzsaköveket is tartalmaz.

1. ábra. A dáoittufa kibúvások helyszínrajza. Jelmagyarázatl. Dácittufa kihívások, 2. E;;r— Miskolc mi i t

3. Erdészeti utak

Abb. 1. Lageplan dér Dazittuffausbisse. Zeichenerklárung: jl. Dazittuffausbisse, 2. Eger— Miskolc Strasse

3. ÍValbstrassen dér Forstwirtschaft
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2. ábra. Pados megjelenés dácittufa a (2) sz. kibúvásban

Abb. 2. Bankiger Dazittuff im Ausbiss (No. 2)

A mikroszkópos vizsgálatok szerint a kzet vitroklasztos, helyenként vitro-

krisztalloklasztos szövet. Az alapanyag összesült üvegtörmelékbl áll, eny-

hén rekrisztallizált. Az üvegtöredékek mérete 20—150 /u, gyakoriak a konkáv
formák. Helyenként szferoid-szer képletek jelennek meg. Az üvegtöredékek
az összesülés miatt elmosódott kontúrúak. Az alapanyag átalakulása révén
zeolit, krisztobalit és kevés agyagásvány képzdött. A 0,5— 2 mm méret
kristálytöredékek között dominál a plagioklász (kb. 8%), sokszor ikerlemezes,

helyenként zónás, oligoklász-andezin összetétel. A kvarctöredékek (kb. 3%)
gyakran rezorbeált szegélyek, gázzárványosak. A biotit (kb. 4%) üde,

pleokroós, helyenként — fleg a horzsakövekben — kloritos bontást szenve-

dett. A káliföldpát mennyisége alárendelt. Járulékos elegyrészek: apatit (80 /u)

amfiból (200 p), kevés cirkon (50 p). A horzsakövek összelapult szerkezetek,
csöves jellegük csak finom rostozottság formájában észlelhet. Helyenként
plasztikus deformációt szenvedtek, a szegélyi részeken megolvadtak, az alap-

anyagtól nem határolhatok el élesen. Méretük 300 /z-tól több cm-ig terjed.

A kzet xenolitként néhány agyagpala töredéket tartalmaz (3— 6. ábra).

A röntgenadatok (I. táblázat) a fenti ásványos összetételt támasztják alá.

A mikroszkóposán is észlelhet zeolit klinoptilolitnak bizonyult. Fentiekkel
összhangban vannak a derivatográfos mérési eredmények is (7. ábra).

A színképelemzési eredmények szerint a (III. táblázat) Pazsag-völgyi és

Hosszú-völgyi dácittufa nyomelemösszetétele megegyezik, a Ba, Sr, és Zr tar-

talom mutat a klark értékekhez képest dúsulást. A Ba és Sr a földpátokban és
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3. ábra. Enyhén összesült üveges alapanyag szferoid kezdeményekkel, plasztikusan deformált üvegtörmelékekkel

.

N+, 40

X

Abb. 3. Leicht verschweisste glasige Grundraasse mit Sphároidanlagen und plastiscli deformierten Glasbruchstücken
N+, 40X

4. ábra. Ártufa jellegre utaló, orientált plagioklász, biotit és kvarc kristálytöredékek üveges alapanyagban. N +
, 40

X

Abb. 4. Auf einen Fluttuffcharakter hindeutende, orientierte Plagioklas-, Biotit- und Quarzkristallfragmente in dér

glasigen Grundmasse, N +
, 40X
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5. ábra. Horzsak érintkezése az alapanyaggal. N +
, 40X

Abb. 5. Kontakt zwischen dem Biras und dér Grundmasse. N +
, 40X

6. ábra. Sugaras kalcedon üvegtörmelékes alapanyagban. N +
, 62X

Abb. 6. Strahliger Chalcedon in dér vitrokristalloklastischen Grundmasse. N +
, 62X
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C°

7. ábra. A Pazsag-völgyi (2) sz. kibúvásból (I) és a Hosszú-völgyi (4) sz. kibúvásból (II) származó minták DTA görbéi

Abb. 7. DTA-Kurven von Proben vöm Ausbiss (No. 2) im Pazsag-Tal (I) und vöm Ausbiss (No. 4) m Hosszú-Tal (II)

Röntgendiffrakciós mérési eredmények

Rntgndiffraktions-Messergebnisse
I. táblázat — Tabelie J

a) (2)

dl I/Io dA I/Io

9,983 85 B 10,155 15 B
8,936 60 Cl 9,092 51 Cl

7,907 9 Cl 7,950 10 Cl

6,753 6 pi, a 6,753 8 pi, a
5,136 7 Cl 5,901 4
5,041 8 B 5,267 10 Cl

4,667 8 Pl, B, Cl 5,136 10 B, Cl

4,271 35 Q 4,667 14 pi, b, a
4,068 20 Kr 4,227 40 Q
3,948 58 Pl, B, Cl 4,064 85 Kr
3,737 3 Pl, Cl 3,969 íoo b, a
3,633 1 Pl, B 3,790 16 pi, a
3,559 5 Cl 3,635 4 Pl, B
3,413 15 Pl, B 3,445 23 Pl, B
3,343 100 Q, b, a 3,338 42 Q, B, Cl

3,194 22 Pl 3,210 45 Pl
3,131 5 Kr, Pl, B, Cl 3,124 8 Kr, Q, B, Cl

2,976 25 Pl, a 2,996 40 Pl, Cl

2,803 10 Kr, Cl 2,847 2 Kr
2,731 5 B, a 2,803 10 Cl

2,513 12 Pl, B 2,748 2 B
2,445 5 Q, b, a 2,583 8 B
2,136 3 Q, B 2,523 4 Pl

2,013 3 Q, B 2,490 8 Kr
1,932 2 B 2,174 4 B
1,826 1 Q 2,018 3 B
1,658 2 Q, B 1,961 3 Q, B
1,541 30 Q, B 1,801 8 Q
1,451 2 Q 1,542 1 Q, B

(1) Dácittufa.Pazsag-völgy. (2) Dácittufa. Hosszú-völgy.
A felvételek az ELTE Ásványtani Tanszékén készültek.
Jelmagyarázat: Q = kvarc ASTM 5-490; B = biotit 3T ASTM 10-492; Pl = plagloklász] ASTM 10-360;

Kr = krisztobalit ASTM 11-695; Cl = klinoptüoUt ASTM 22-1236.

(1) Dazittuff. Pazsag-Tal; (2) Dazittuff. Hosszú-Tal.
Ilié Aufnahmen wurden am Lehrstulxlf. Mineralogie dér ELTE hergestellt.

Zeichenerklárung: Q = Quarz ASTM 5-490, B = Biotit 3T ASTM 10-492, Pl = Plagioklas ASTN 10-360,

Kr = Cristobalit ASTM 11-695, Cl = Clinoptilolith ASTM 22-1236.
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Kémiai elemzési eredmények

Chemische Analysen
II. táblázat — Tabelle II.

(1)

%
(2)

%

Si02 66,17 66,87
TiOt 0,30 0,08
AJ20 3 11,22 12,88
Fe

2Os 1,03 1,31
FeO 0,88 0,44
MnO — —
MgO 1,81 1,41
CaO 3,08 2,04
]Na2Ü 1,03 0,85
k 2o 2,15 3,90
h 2o+ 6,16 6,00
h

2o- 4,49 4,04
p2o5

—
so. —
co2 0,21 0,17

98,53 99,99

(1) Dácittufa. Pazsag-völgy. (2) Dácittufa. Hosszú-völgy.
Elemz: Bobály János és Süt Zoltán (Komló, OFKFV Anyagvizsgáló Laboratórium).

(1) Dazittuff. Pazsag-Tal; (2) Dazittuff. Hosszú-Tal.
Analysten: J. Bobály und Z. Süt (Zentrales Laboratórium OFKFV, Komló)

8. ábra. Horzsak magok körül képzdött gömb-szer tufa burok. Pazsag-völgy

Abb. 8. Kugelförmige Tuffhülle um Kérné aus Bims. Pazsag-Tal
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A tájékoztató színképvizsgálatok eredményei
Frgebnis.se orientativer Spektralanalysen

(Ppm)
III. táblázat — Tabelle III

.

0) (2)

Ag
As

- -
B 100 100
Ba 1200 1200
Be —
Bi —
Cd
Cr 100 100
Co — —
Cu 40 40
Ga 10 10
Ge —
In Sí —
La — —
Ma 800 800
Mo — 5
Kb — —
Pb
Sb —
Se — —
Sn — —
Sr 1200 1200
TI — —
Y 50 50
V — —
Zn —
Zr 1200 1200
A" — —

(1) Dácittufa. Pazsag-völgy. (2) Dácittufa. Hosszú-völg}'.
Elemz: Kádas Miklós (Komló, OFKFV Anyagvizsg. Laboratórium),

i) Dazittuff. Pazsag-Tal: (2) Dazittuff. Hosszú-Tal.
Analyst: M. Kádas (Zentrales Laboratórium, OFKFV, Komló)

a kzetüvegben jelenhet meg, a Zr a járulékos ásványként jelenlev cirkonhoz

kötött.

Az anyagvizsgálati eredmények alapján a kzet dácittufának minsíthet.
A piroklasztikum jó megtartása, kevéssé mállott volta, a terrigén törmelék

és az smaradványok hiánya szárazföldi felhalmozódást valószínsít.

Sajátos jelenség az (1) és (2) kibúvás területén megfigyelhet, horzsak
magok körül kialakult tufa-burok (8. ábra). Hasonló képzdmény a riolit-

tufákkal foglalkozó hazai szakirodalomból eddig nem ismert. A tufa-galacsin-

nak nevezett finomszem, peremek felé csökken szemcsenagyságú, 3—15 mm
átmérj tufa-gömböcskék jelenléte a magyarországi riolittufa szintekben

gyakran megfigyelt. Keletkezése utóvulkáni mködéssel (Koriai K., 1951),

vulkáni porfelhben képzdött magok görgetdésével (Paxtó G., 1962), illetve

a nagyobb porszemcsékre kondenzálódott vízgz és finom vulkáni poranyag
akkréciójával (Radócz Gy., 1976) értelmezett.

Ez a jelenség nem azonos az újabb lelhelyeken megfigyelt tufa-gumókkal.

Különbséget jelent utóbbiakban a horzsak magok jelenléte, a jóval nagyobb
méret (2— 12 cm) és a tufa-gumók szöveti hasonlósága környezetükhöz (a tufa-

galacsin ezzel szemben finomszem por—gömböcske durvább szemcsés tufá-

ban). A gumók nem szinthez kötötten jelentkeznek, a feltárásban nagy gyako-

risággal fordulnak el, a törmelékben kimállva is megfigyelhetk. Környeze-

tüknél keményebbek, ellenállóbbak, ez felszínen való kipreparálódásukból is
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látható. A magot képez horzsakövek összesültek, a csövesség alig észlelhet.

A magok körül kialakult burok és környezete között szöveti különbség nincs.

A kisebb, néhány mm-es, illetve mikroszkópos méret horzsakövek körül

konkrécióképzdés nem figyelhet meg. A tufa-gumók valószínleg a horzsak
magok körül kialakult kihlési szferoidok.

Hasonló jelenséget Felstárkánytól ÉK-re, a „burdigalai” (Balogh K.,

1964) riolittufa területén is megfigyeltem.

Kormeghatározási vizsgálatok

A tárgyalt riolittufa elfordulások és az egyéb bükki savanyú piroklasztiku-

mok genetikai kapcsolatának tisztázására a (2) és (4) sz. kibúvás mintáiból
Ravaszné Baranyai L. közremködésével a debreceni Atommagkutató
Intézetben Balogh Kadosa radioaktív körméréseket végzett. Az eredmények
a következk:

Lelhely
Vizsgált K tart.

frakció (%)

“Arrad
‘°Artot

40Arrad

(cm3
/g)

K—Ar kor
(mill. év)

Pazsag-völgy (2) biotit 6,29 0,39 3,979 • 10 -• 16,2 + 0,8
földpát 0,56 0,058 2,205 • 10-’ 10,2 + 2,5

Hosszú-völgy (4) kloritos biotit 5,76 0,13 3,638 • 10 -• 16,2 + 1,8

Az adatok alapján a kérdéses tufa-összlet a ,,középs-riolittufa” szintjébe

sorolható.

Az ártufa jelleg, szárazföldi felhalmozódású piroklasztikum elfordulás
tehát azt bizonyítja, hogy a Bükk hegység a középsmiocénben már kiemelt

helyzet volt.
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Das Vorkommen von einigen neuen sauren

Pyroklastiten im Bükk-Gebirge

E. Seres-Hartai

Die sauren miozánen Pyroklastite des Bükk-Gebirges sind vor allém auf die Gebirgs-
randgebiete beschránkt. Aus dér zentralen Masse des Gebirges werden nur einige, kleinere
Vorkommen von stark zersetzter Substanz erwahnt. Die neuen Dazittuffausbisse sind in

dér Umgebung des Pazsag-Tales bzw. des Hosszú-Tales, im Einschnitt dér Waldstrasse,
oberhalb des mittel- bis obertriadischen, grauen, homsteinfíihrenden Kalksteins bzw.
Siltstein-Tonschiefers zu finden.

Das Gestein ist ein frischer, stellenweise leicht zersetzter, verschweisster, terrestrischer

Pyroklastit. Seine Textur ist vitrokristalloklastisch, die Kristallbruchstücke bestehen aus
Plagioklas, Quarz, Biotit und untergeordnetem Sanidin. In dér mineralogisehen Zusam-
mensetzung spielen auch Cristobalit und Klinoptilolith eine Rolle. Das Gestein enthált
verschweisste Bimsfragmente von 1 bis 8 cm-Durchmesser, um welche sich Tuff-konkré-
tumén von 2 bis 10 cm-Durchmesser gebildet habén. Wahrscheinlich handelt es sich um
Auskühlungssphároide

.

Die chemische Zusammensetzung des Pyroklastits steht jener des Dazits am nahesten,
in seiner Spmenelement-Zusammensetzimg sind Ba, Un, Sr und Zr ervvahnenswert.

Xach den radiometrischen Messergebnissen ist das Altér dér Bildung ca. 16 Millionen
Jahre.
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A Rácalmás— kulcsi magaspartok
mérnökgeológiai térképezése

Dr. Fodor Tamásné—Horváth Zsolt—Dr. Scheuer Gyula—
Schweitzer Ferenc

(13 ábrával)

Összefoglalás: A magaspart és a Dima között a korábbi, felszínmozgások során
felszabdalt területen van Rácalmás belterülete, Kulcs üdülterülete. A mozgásveszélyes
helyeken többször is jelents károk keletkeztek. A legutóbbi, 1977. évi koratavaszi felszín-

mozgást követen a Földmér és Talajvizsgáló Vállalat és a MTA Földrajztudományi
Kutató Intézet a Központi Földtani Hivatal megbízásából vizsgálta a leginkább veszélyez-
tetett szakaszokat. Jelentésükben intézkedést ajánlottak a partszakasz állékonyságának
biztosítására. Eredményeiket 1 : 4000-es méretarányú térképsorozaton ábrázolták,
melyhez szöveges magyarázót csatoltak.

1. Bevezetés

Rácalmás belterülete és Kulcs üdülterülete a korábbi nagy partrogyások
földtömegein épült fel (1. ábra). A kedveztlen beavatkozások (szikkasztás,

aláfejtés stb.) miatt az utóbbi évtizedekben sorozatos mozgások keletkeztek.

Rácalmáson a mozgások 1964 decemberében kezddtek és a maximumot
1966. február 16— 20-án érték el. Súlyosan károsodott a tanácsház, a posta,

az italbolt, a katolikus templom és egy sor lakóház (2. ábra). A felsorolt épüle-

tek többségét le kellett bontani. Késbb is folytatódtak a lassú kúszó mozgá-
sok, amelyek az egyébként is rossz állapotú épületeket tovább károsították.

A felszínmozgások nagyobb mértékben felújultak a rendkívül csapadékos
1976/77. téli-tavaszi idszak alatt és után. A mozgások mindkét településen

1977 márciusában érték el a csúcsot, tovább károsítva a még meglev épület-

állományt. (A mellékelt fénykép szemlélteti a területek akkori állapotát.) Rác-
almáson többek között megsérült az orvosi rendel, a gyógyszertár, az iskola.

Kulcson több üdül, garázs stb. Ismét több épületet kellett lebontani.

Az 1966. évi mozgásokat követen az FTV már foglalkozott a rácalmási

felszínmozgások okainak felderítésével és legszükségesebb intézkedésként az

sközségnek a magaspart és a Duna közötti területére építési tilalom elrende-

lését javasolta. A több mint egy évtizedes építési tilalom miatt a község átte-

lepült az állékony magaspartra, az ismétld mozgások tehát csak a régi épü-
leteket károsíthatják. Merben más a helyzet Rácalmástól É-ra, ahol a kulcsi

magaspart eltti törmeléklejtt parcellázták. Itt a mozgásveszélyes területen

összefügg üdülterület alakult ki.

A két terület 1 : 4000-es méretarányú mérnökgeológiai térképezésével, az

ismételt felszínmozgások okainak felderítésével és a védekezési javaslatok

kidolgozásával a Közjionti Földtani Hivatal a Földmér és Talajvizsgáló Vál-

lalatot bízta meg. A térképezésben az MTA Földrajztudományi Kutató Inté-

zete is részt vett.
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1. ábra. A Kulcs -rácalmási magaspart áttekint helyszínrajza. Jelmagyarázat: 1. Dunai üledék, 2. Nem er"
dálódó magasnart. 3. Mozgásokkal ersen tagolt és erodálódó magaspart, 4. Lösz terület, 5. Térképezett területek

Abb. 1. bersichtslageplan des Hochufers von Kulcs— Rácalmás. Zeichenerklárungen:l. Donau-Ablagerun-
gen, 2. Hochufer ohne Erosion, 3. Hochufer, durch Rutschungen stark gegliedert und in starker Erosion begriffen,

4. Lössgebiet, 5. Kartierte Gebiete

A térképezés során Rácalmáson 3, Kulcson 5 kutatófúrás készült. Az ada-

tokat mindkét terület 6— 6 térképváltozatán dolgoztuk fel. Ezek:

1. Dokumentációs térkép (FTV) (3. ábra)

2. Földtani térkép (FTV)
3. Vízföldtani térkép (FTV) (4. ábra)

4- Gemorfológiai térkép (MTA FKI)
5. Vízkémiai térkép (FTV)
6. Szintetizáló térkép (FTV) (5. és 6. ábra)
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2. ábra. Mozgásokból ered épületkár Rácalmáson

Abb. 2. AusKutschungenstammende Gebiiudebeschadigungen in Rácalmás

A mérnökgeológiai térképezés és a vizsgálatok megismertettek a magaspart
geomorfológiájával, vízföldtanával, szerkezetével, állékonysági viszonyaival és

új adatokat szolgáltattak a földtani felépítés vonatkozásában.
A földtani és geomorfológiai irodalomból felhasználtuk Ádám L.—Marosi

S.— Szilárd J. (1958), Pécsi M. (1959), Rónai A.— Bartha F. — Krolopp E.

(1965) közleményeit, a magaspartok állékonyságával foglalkozó mszaki is-

mertetések közül Egri Gy. Párdányi J. (1968), Galli L. (1977) és Scheuer
Gy.—Tóth I.-né—Vermes J. (1968) tanulmányait.

2. A terület geomorfológiája

Domborzata, dombsági és síksági típusú, három — területileg jól elkülö-

nül - geomorfológiai felszínnel (7. ábra). A Kulcs és Rácalmás közötti

magaspart anyaga lösz és löszszer üledék. E felszínt meghatározzák: 1. Az
50 300 m széles, szerkezeti mozgásokkal eltér magasságokra kiemelt és le-

pusztulásból kimaradt 2 5°-os lejtés löszhátak, 2. Deráziós völgyek, 3. He-
lyenként erózióval átalakított deráziós völgyek, 4. Deráziós lépcsk, 5. A Duna
árterére helyenként meredeken leszakadó 25— 35 m-es régi és új csúszások
földtömegeivel és lépcsivel megtámasztott magasparti felszínek.
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1 o 2 • 3 4 m'

3. ábra. Mérnökgeológiai helyszínrajz. Jelmagyarázat: 1. Térképez fúrások, 2. Mélyfúrású kút, 3. Vizsgált
ásott kút, 4. Foglalt forrás, 5. Foglalatún forrás, 6. Természetes feltárás, 7. Földtani szelvények

.406. 3. Ingenieurgeologischer Lageplan. Z e i c h e n e r k 1 á r u n g e n: 1. Kartierbohrungen, 2. Tiefbohrbruunen’
3. Untersuchter Schachtbrunnen, 4. Gefasste Quelle, 5. Ungefasste Quelle, 6. Natürlicher Aufschluss,

7. Geologische Profile

2.1. Löszhátak, völgyközi hátak

Legegységesebb felszínek a lepusztulásból kimaradt löszhátak és völgyközi

hátak. A 120—140 m tszf. magasságú, általában 50— 300 m széles, deráziós

lépcskkel tagolt E— D-i irányú pásztákban futó löszhátak, völgyközi hátak
közrefogják az É— D-i és ÉNy—DK-i irányú deráziós völgyeket és az erózió-

val átformált deráziós völgyeket.

A löszhátak, völgyközi hátak ma is fokozatosan keskenyednek az eróziós

és deráziós völgyek fejldése, meg a gyors talajerózió hatására.

A Kulcs és Rácalmás közötti magaspart falában ismétlden váltakoznak
a 10— 15 m-es típusos löszkötegek, finoman rétegezett homokos lösz és lösz-

szer üledékek, eltemetett talajok és homokrétegek. A külszíni feltárások és

a fúrások szerint az összletben van 4— 5 csernozjom, erd és hidromorf tíjmsú
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4. ábra. A Rácalmási magaspart vízföldtani térképe. Jelmagyarázat: 1. Térképezfúrások, 2. Vizsgált ásott
kutak, 3. Talajvíz áramlási Iránya, 4. Mélyfúrású kút, 5. Talajvíz Bmf magassága

Abb. 4. Hydrogeologlsche Karte des Hochufers von Rácalmás. Zeichenerklárungen: 1. Kartierbohrungen,
2. üntersuchte Schachtbrunnen, 3. Strömungsrichtung des Grundwassers, 4. Tiefbohrbrnnnen, 5. Höhe des Grund-

wasserspeigels über dér Ostsee

fosszilis talaj, 2— 3 jellegzetes — fként proluviális homokréteg. A löszösszlet

fels harmada fként homokos lösz, alatta mészkonkréciós agyagosabb, tömö-
rebb, a legalsó része redukciós folyamatok hatására szürke, szürkéssárga; a
vasas oxidációtól rozsdafoltos.

2.2. Deráziós völgyek

A löszfelszín jellegzetes formatípusa a deráziós völgy. Ezek lapos tál,

helyenként tekn alakú völgyek, folyó nélküli mélyedések, amelyekben állandó

vízfolyás nincs. Többségük a felswürmben alakult ki, de fejldésük napjaink-

3 Földtani Közlöny
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5. ábra. A rácalmási magaspart összefoglaló térképvázlata. Jelmagyarázat: 1. Árterület, 2. Aktív felszín-

mozgásos terület, 3. Potenciálisai] suva dásvesstj < s tei tlel . 4. Stabil, nem felszínmozgásos terület

Abb. 5. Zusammenfassende Kartenskizze des Hochufers von Báealn ás. Zeirhenerklarung: 1. berschwem-
mungsgelande, 2. Gebiet von aktiver Rutschung, 3. Gebiet von potentieller Rutschgefahr, 4. Stabiles Gebiet ohne

Eutschungen

bán is jelents. A deráziós völgyek kialakulásában a deráziós folyamatok
mellett jelents szerepük volt és van a szuffóziónak. A völgyek tengelyében
és a völgyfk deráziós páholyaiban (kisebb fülkéiben) ma is láthatók a szuf-

fózió nyomai. A nagyüzemi szántóföldi mvelés e folyamat maradványait
legtöbb esetben elegyengette, maradványairól tanúskodnak a löszhátak és

völgyközi hátak felszínén a néhány méter átmérj sekély mélyedések.

A deráziós völgyek más átalakulásának f tényezje a felületi leöblítés.

Ennek folyamán nagy tömeg laza üledék halmozódott fel, részben a völgy-
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6. ábra. A kulcsi magaspart összefoglaló térképvázlata. (Jelmagyarázat az 5. ábrán)

Abb. 6. Zusammenfassende Kartenskizze des Hoc-hufers von Kulcs (für die Zeichenerklárung, siehe Abb. 5)

talpakon, részben a völgykapuk eltt. A deráziós völgyek sr hálózata irányt

szab a térszín várható fejldésmenetének és befolyásolja a vízháztartás tér-

beni alakulását. Jelents vízmennyiséget nagy csapadék esetében is ritkán

szállítanak a viszonylag kis vízgyjt terület miatt.

2.3. Az erózióval átalakított völgyek

Ezek a völgyek tanúskodnak a felszín megváltozott fejldésmenetének egy
sajátos állapotáról. Morfológiai sajátosságaik ma még inkább a deráziós völ-

gyekre emlékeztetnek, de a lineáris erózió és az eróziós árkok mélyülésével
aprólékosan felszabdalják a felszínt. Mai fejldésmenetüket meghatározzák
az antropogén tényezk és a záporesk okozta erózió. Az átalakított deráziós

völgyek erózióval formált szakaszait jellemzik az olykor 2— 3 m-es meredek
löszfalak és kisebb omlásveszélyes lejtk.

3*
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Abb. 7. Detail dér geomorphologischen Karte des Hochufers von Kulcs. Zeichenerklárung: 1. Lössriicken,
2. Talrücken gegliedert durch Derasion, 3. Derasionstreppe, 4. Derasionstal, 5. Derasionssattel, 6. Gefestigter Flugsand,
7. Rand des Hochwasserstandgelándes, 8. Donaubett-Überrest, 9. Altholozanes Donaubett, 10. Kutsduerreissfront,
11. Gebiet ohne Rutschung, ohne Bewegung, 12. Rutschfláche, 13. Suffosionsenke, 14. Gehánge mit Rutschgefahr,

15. Gehünge mit Erosionsgefahr, 16. Stabiles Gehánge, 17. NatürUche und künstliche Gelándetreppe

2.4. Deráziós lépcsk

A löszhátak, völgyközi hátak jellegzetes teraszszer formaeleme. A deráziós

lépcsk a felszínt felületileg pusztító folyamatokkal (szoliflukció, pluvioniváció,

areális erózió) kialakított lankás jierem 30— 60 m széles, sík, vagy enyhén
lejt, egymás feletti lankás geomorfológiai szintek.

2.5. Mozgások földtömegeivel megtámasztott magasparti felszínek

A lösz és a löszszer üledékekbl felépült térszín sajátos morfológiai elemei

a közel függleges vagy meredek „magaspartfalak”, amelyek 5—35 m magas-
ságúak. E partfalakon és elterükben a felületi tömegmozgások okozta forma-

típusok számos változata fordul el.
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A tömegmozgások egyik jelents típusát a régi (fosszilis) földcsuszamlások

és suvadások maradványai adják. (Néha már csak a formák roncsait ismer-

hetjük fel, pusztulásukhoz a természeti tényezkön kívül az emberi tevékeny-

ség is jelentsen hozzájárult.)

A régi mozgások halmazain, a labilis állapotba került mozgásveszélyes lejts

felszínen jelentékeny csuszamlások voltak, amelyek jellegüknél és méreteik-

nél fogva a domborzat formálásában már jelents szerepet nem játszanak

(vagy a domborzat formálásában nincs dönt jelentségük).

2.6. Egyéb felszíni formák

2.6.1. Eróziós és akkumulációs formák. A morfológiai formák e csoportjában

a Duna eróziója és akkumulációja eredményeként az ártéri formakincs vala-

mennyi típusa felismerhet. A Duna ártere, nagy részben a Duna—Tisza

közén általában 5— 6 m-re van a folyó 0 pontja felett. Elkülöníthet a 3—
5 m-es „alacsony” ártér és az 5— 7 m-es „magasabb” ártér. Az alacsony ártér

kíséri a nagyobb szigeteket és az egykori holtágakat.

2.6.2. Deflációs és akkumulációs formák. A lokális, kötött futóhomok vas-

tagsága 2— 7 m. A kis deflációs formák — széllyukak, szélbarázdák, buckák —
a würm végén és az óholocénban alakultak ki. A fiatal würm, óholocén futó-

homok terület a holocén nedvesebb idpontjaiban, vékony talajú, félig kötött

homokfelszínné alakult át.

2. 6. 3. Antropogén formák. A térképen is ábrázolt löszmélyutak mesterséges

tereplépcsk jelentsen befolyásolják a felszíni lefolyást, ezért szerepük nem
elhanyagolható.

3. A terület földtani felépítése

A negyedkori rétegek vastagsága 40—50 m. A felspannóniai rétegek álta-

lában megtalálhatók a Duna középvízi szintje felett is. A kulcsi parton a fels-
pannóniai felszíne magasabb (110—115 mBf), mint Rácalmáson (80— 95 mBf).
A kulcsi és rácalmási területek (1. és 2. ábra) kutatófúrásaiból szerkesztett

áttekint földtani szelvények (8. és 9. ábra) szemléltetik a földtani, vízföldtani

adottságokat.

A földtani térképek tükrözik a magaspartra jellemz hármas tagolódást;

eszerint a peremtl Ny-ra fiatal lösz található. A perem és a Duna között
a mozgások kimozdult anyaga és egy-két helyen a lösz jellemz. Itt bukkan-
nak ki a felspannóniai rétegek is, a folyó mentén keskeny sávban vannak
a dunai üledékek.

Rónai A., Bartha F., Krolopp E. (1965) feldolgozták és kronológiailag

értékelték a kulcsi magaspart Vörösdombon lev feltárás anyagát. A szerzk
szerint a rétegsor legalsó, téglavörös fosszilis talaja a mindel-riss intergla-

ciálisban, míg az összlet fels szakasza a riss-würm interglaciálisban és a
würmben képzdött. Jelents lepusztulást mutattak ki, ezért a vörösdombi
feltárás szelvénye csonka.

A magaspart peremi térképez fúrások teljesebb rétegsort szolgáltattak,
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10. ábra. A K3. sz. fúrás szelvénye. Jelmagyarázat: 1. Talaj, 2. Talajkezdemény, 3. Fosszilis talaj, 4. Mocsári
talaj, 5. Mészfelhalmozódási szint, 6. Homokos lösz, 7. Löszs finomhomok, 8. Ids lösz, 9. Mocsári iszapos agyag,

10. Homokos aleurit, 11. Finomhomok, 12. Aleurit, 13. Agyag. 1— 10. Pleisztocén, 11— 13. Felspannóniai

Abb. 10. Profil dér Bohrung K3. Zeichenerklárung: 1. Bódén, 2. Bodenansatz, 3. Fossiler Bódén, 4.

Sumpfboden,5. KalkanMufungshorizont,6.SandigerLöss,7. Lösslger Feinsand, 8. Altér Löss, 9. Palustrischer schluf-

figerTon, 10. Sandiger Síit, 11. Feinsand, 12. Silt, 13. Tón, 1—10. Plelstozán, 11— 13. Oberpannon

mint a vörösdombi feltárás (10. ábra). A würm rétegek a vörösdombinál sokkal
vastagabbak és teljesebb kifejldések. A legalsó, jellegzetes téglavörös fosz-

szilis talaj — amely a vörösdombi feltárásban a pleisztocén összlet bázisát

alkotja — a fúrásokban hiányzott. Az üledékképzdés és lepusztulás miatti

üledékhiány területenként változott. Ennek következtében aránylag közeli

feltárások szelvényében is kisebb-nagyobb eltérések adódnak (11. ábra).
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11. ábra. Partrogyással keletkezett löszfeltárás Kulcstól É-ra

Abb. 11. Durch Uferrutschung entstandener Lössaufschluss N von Kulc3

A pleisztocén rétegek alatti, felspannóniai összletben a szemcsés üledékek
a feltárt mélységig hiányoznak vagy alig jelentkeznek, uralkodóiak az agyag,
agvagos-kzetlisztes és kzetliszt rétegek. Kulcson a felszíni feltárásokban és

fúrásokban homok, homokk és kzetlisztrétegek vannak. A rácalmási fúrások
felspannóniai kifejldésére a vastagabb, sötétszürke, duzzadó agyag jellemz.

4. Vízföldtan

A térképezés során megmértük az ásott kutak legnagyobb részének talp-

mélységét, vízszintjét és beszereztük a mélyfuratú kutak hidrogeológiai

adatait.

A magaspart pereme és a Duna között gyakoriak a források vagy szivárgá-

sok. Megkülönböztethetk: talajvíz-, rétegvíz- és kevertviz források.

A talajvíz-források és szivárgások Kulcson a magaspart alsó harmadában
kb. 110—115 mBf szinten észlelhetk azért, mert: 1. A löszös összletben a
Duna felé szivárgó talajvíz a folyó szintje felett kb. 10 15 m-re lev fels-

pannóniai képzdmények határán helyenként a felszínre kényszerül, 2. A be-

vágások metszik a talajvízszintet, 3. A víztartó képzdmények e szinten (ebben
a magasságban) horizontális irányban megsznnek.
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Rácalmáson a felspannóniai kzetek a Duna szintje alatt találhatók, itt

a talajvíz-források és szivárgások a folyó medrében vagy közelében jelent-

keznek.

A rétegforrások ott észlelhetk, ahol a Duna bevágódott a felspannóniai
víztartó szemcsés rétegeibe. Kulcson kétféle rétegforrás jellemz: 1. A part-

fal alsó szakaszán fakadók, ezek az egyszer rétegforrások, 2. A folyómeder
közelében fakadók, ezek már nyomás alatti rétegvízbl táplálkoznak. Rác-
almáson a mélyebb helyzet felspannóniai miatt nincsenek rétegforrások.

Kulcson a talajvíz és a rétegvíz a partéi és a Duna közötti törmeléklejtben
keveredik, ezért itt a folyóparti források kevert vizek.

A partszakasz egyes részein források és szivárgások nincsenek, ugyanis a víz

Ny-ról K felé a jó vízvezet és a folyóval közvetlen kapcsolatban lev üledék-

ben mozog. Ilyenek a magaspartok alatti, helyenként 50—150 m széles és

10—15 m vastag dunai szemcsés üledékek.

A talajvíz a löszös összletben, a mozgásokkal átdolgozott anyagban és a

dunai folyóvízi üledékekben tározódik. A partéi mögött a lösz talajvíztükre

2— 5 m-re van a felszín alatt. A partélhez közeledve a vízszint fokozatosan
mélyül, majd annak pereménél eléri legnagyobb mélységét, a 15— 35 m-t.

A partfal alatt a már megcsúszott területeken szintje kezdetben 10—15 m
mélyen van, a Duna felé fokozatosan megközelíti a felszínt. Az itteni házak
falai rendszerint nedvesek és egyes pincékben talajvíz is van.

A talajvíz Ny—K-i f mozgásirányától helyenként — a helyi tényezk
miatt — jelents eltérés tapasztalható. A helyszínen gyjtött adatok szerint

Rácalmáson 20— 40 évvel ezeltt a talajvíz szintje lényegesen mélyebben volt,

szóbeli közlések alapján a partéi és a Duna között mintegy 4— 6 m-es emel-

kedés valószínsíthet.
A talajvíz részben oldalirányból a magaspart mögött lehullott csapadékból

táplálkozik, de jelents részben a helyi — fleg antropogén tényezk meny-
nyiségét lényegesen növelik, ezzel függ össze a kimutatott talajvízszint emel-

kedés is. A csapadékvizet elvezet természetes árkokat, horhosokat szeméttel

feltöltötték, ezért a felszínen lefolyó csapadékvíz sok helyen tócsákban össze-

gylt, így a beszivárgás az eredeti természetes állapothoz képest megnöveke-
dett. Felszíni vízrendezés nincs. Rácalmáson hozzájárult a talajvízszint emel-

kedéséhez a törpevízm is, mivel az ásott kutak talajvizének hasznosítása

megsznt. A vezetékes vízellátással lényegesen növekedett a vízhasználat és

az elszikkasztott szennyvíz mennyisége is. A nyomócsövek károsodása miatt

nag3T a vízm hálózati vesztesége is, ami szintén növeli a talajvizet. Az utóbbi

években a talajvíz tárgyalt változásai fokozták a felszínmozgások kialakulsá-

nak lehetségeit.

A lösz természetes talajvize magnézium vagy kalcium-magnézium hidro-

gén-karbonátos típusú. Ásványi sótartalma 300 — 600 mg/l közötti, kemény-

sége 16 23 nkf. A szulfát és kloricl ion minimális. Néhol a helyi szennyez-

dések hatására jelentsen megnövekszik a nitrát ion mennyisége és a kemény-

ség. Ezt mutatják a talajvízbl táplálkozó források is.

A kulcsi magaspart kutatófúrásai a felspannóniai összlet fels szakaszá-

nak homokrétegeiben rétegvizet tártak fel. Ezt a Duna természetes úton meg-

csapolja, így a folyó és rétegvíz között közvetlen a kapcsolat: a Duna változó

vízszintje közvetlenül hat a rétegvíz nyomására. Kulcson a talaj- és rétegvíz

keveredését is sikerült kimutatni. A rácalmási fúrások a felspannóniai össz-

letben nem harántoltak víztartó réteget.
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5. A magasparti rétegek kzetfizikája

A löszösszlet fels rétegei a talajmechanikai nevezéktan szerint iszapos

homoklisztek, iszapok. Természetes víztartalmuk aránylag alacsony (W = 7—
15%). Helyenként makroporózus szerkezetek (e = 1). Szemeloszlásukra jel-

lemz az U = 5 egyenltlenségi mutató, dm = 0,04— 0,09 mm mértékadó
szemcseátmér. A plasztikus index alapján a wiirmi és a riss-würmi fiatal

R-3 fúrás
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Abb. 12. Petrophysikalisches Profil Bohrung R-3
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fosszilis talajok iszapok. A löszös összlet rétegeinek plaszticitása lefelé növek-
szik. Egyes mocsári rétegeké eléri az Ip = 29%-ot, a fosszilis talajoké pedig
Ip = 15—33% közötti (12. ábra).

A löszös összlet termikus és reológiai vizsgálatai szerint egy es rétegek igen

nagy, ill. kö epes montmorillonit és illit tartalmúak. Ilyenek a kulcsi 2. sz.

fúrásban a 13,4 m-es, a 14,3 m, a 3. sz. fúrásban pedig a 22,5 m, a 27,5 m és

a 47,1 m-bl vett minták. Az agyagásvány mennyisége ezeknél a mintáknál
24,2— 46,6%, így ezek a rétegek térfogatváltozónak minsíthetk. A minták
tartalmaznak még hidromuszkovitot, kaolinitot, dolomitot és kalcitot.

Összehasonlítva ezeket az adatokat az egyéb dunai magaspartokon végzett

vizsgálatok eredményeivel, megállapítható, hogy itt az agyagásványok menv-
nyiségileg meghaladják az átlagot.

A partéi mögötti löszös összlet rétegei kemények, míg a partéi és a folyó

között már puha, rossz állapotú rétegek is vannak. A kzetfizikai állapot rom-
lását elssorban ott lehetett tapasztalni, ahol a kötött rétegeket szemcsés üle-

dékek szakítják meg.
A fúrásokkal feltárt felspannóniai rétegösszlet túlnyomóan agyag, homok

és homoklisztrétegek, Kulcson jellemzk, de ott is kevés. Ez egyedi jelenség,

mert más partszakaszon (pl. a Dunakömld-paksi magasparton) a fels-

pannóniai összletben a szemcsés rétegek vannak túlsúlyban. A felspannóniai

összlet agyagrétegeinek egy része talajmechanikailag sovány és közepes agyag.

Rácalmáson vannak igen kövér agyagok is, így az R-3. sz. fúrásban 49,0—
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57,2 m közötti réteg plasztikus indexe (Ip = 80— 94%). Ezeknél a hézag-

tényez értéke is feltnen nagy (e = 1,08 — 1,25). Ennyire plasztikus agyag-
rétegek a dunai magaspartokon eddig még ismeretlenek voltak. Az R-3. sz.

fúrásban 42,7— 57,2 m között feltárt felspannóniai kövér agyag a magas
montmorillonit- és illittartalom miatt ersen térfogatváltozó. A térfogatvál-

tozó agyagásvány mennyisége 30,8— 76,6% közötti. Tartalmaznak még kaoli-

nitot és 0,5— 12,4%-ban kalcitot is.

Az egyes rétegfajták plaszticitásuk alapján elkülöníthetk. A vizsgálati

eredményeket Casagrande-diagramban tüntettük fel (13. ábra).

6. A Rácalmás—kulcsi magaspart állékonysági viszonyainak

jellemzése

E magaspart felszínmozgás-veszélyessége igen jelents. A többi magaspar-
ton (Dunaújváros, Dunaföldvár) a védend területek gazdasági értéke indo-

kolta a partok nagyszabású stabilizációs intézkedéseit. Ezen a partszakaszon

említésre méltó mszaki beavatkozás ez ideig nem történt. Építési tilalom is

csak Rácalmáson van. Az állékonysági beavatkozások elmaradása miatt a fel-

színmozgások kialakulására kedvez területek, részben éppen az állékonyság-

csökkent emberi beavatkozások hatására, többször is megmozdultak.
A felszínmozgásokat kiváltó természeti tényezk mindkét területen azono-

sak. Kedveztlen az elhelyezkedésük, miután mindkét település a korábbi
partmozgások törmelékhalmazain épült fel. A törmeléklejtk alját a Duna
erodálja, emiatt gyakoriak az utómozgások. Amikor nagyon csapadékos a téli-

tavaszi idszak és a Duna vízállása magas, az utómozgások felgyorsulnak.

A Duna mindenkori vízszintje jelentsen hat a pannóniai rétegvíz piezometri-

kus nyomására. Rácalmáson és Kulcson mérési lehetség hiányában nem lehe-

tett a folyóvízszint változásai és a piezométeres nyomásérték közötti korre-

lációs kapcsolatot kimutatni. Nyilvánvaló, hogy itt is hasonló szoros összefüggés

van, mint a többi dunai magaspart esetében.

Hasonlóképpen szoros a kapcsolat a dunai vízszint és a partközeli területek

talajvízszintje között is.

A Duna menti nagy partrogyások idejét vizsgálva egyértelmen megállapít-

ható, hogy a mozgások egybeesnek a tartósan magas dunai vízszintek hirtelen

csökkenésével. A folyó vízszintjének hirtelen csökkenése különösen akkor
veszélyes, ha a megelz idszakban tartósan csapadékos volt az idjárás.

Ilyen volt az 1964—66-os év is, amikor Rácalmáson kívül Dunaújvárosban
keletkeztek hatalmas méret mozgások. 1976— 77. évben pedig a Rácalmás-
kulcsi partokon kívül az ország más részein voltak nagy területeket érint
különböz típusú (suvadás, csúszás, rogyás, omlás) felszínmozgások.

A természeti adottságok mellett jelents állékonyság növel és csökkent
szerep jut az emberi tevékenységnek. Rácalmáson és Kulcson elssorban az

állékonyság csökkentés érvényesül. Rácalmáson például a vízellátás vezetékes,

de csatornázás hiányában a szennyvizet elszikkasztják. A felszínmozgások
során a vezetékek gyakran eltörnek, ily módon is növelve a rétegbe jutó víz-

mennyiséget. Mindkét területen hiányzik a felszíni vízrendezés, így a csapadék-
víz több helyen is koncentráltan szivárog a talajba.

A természeti és mesterséges tényezk egymásrahatásának eredményeként
a területen eltérek az állékonysági viszonyok. A felszínmozgások a rácalmási-
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kulcsi magasparton három területre koncentrálódnak. Mindhárom területen
egyértelmen elhatárolható az a korábbi partrogyásokkal keletkezett, egyen-
ltlen felszín földtömeg, amely különösen érzékeny a mozgásokra. Ezeken
a helyeken is különböz a veszélyeztetettség mértéke. A srn beépített Rác-
almás sközség házainak vizsgálatánál lehet jól nyomon követni a fenti jelen-

séget. Itt gyakori, hogy az utca egyik oldalán ersen sérült, st összedlt
épületek vannak, velük szemben pedig ép vagy alig sérült épületek. A sérült

épületeken lev repedések helyzete, formája alapján jól nyomon követhetk
a csúszólapok felszíni kifutásának helyei. Nyilvánvaló, hogy ott kevésbé sérül-

tek az épületek, ahol a csúszólap nagyobb mélységben van és az épület együtt
mozog a megcsúszott földtömeggel.

A felszínmozgásveszélyes területek között a múltban már stabilizálódott

földtömegek helyezkednek el. Amennyiben a jelenlegi kedvez természeti
adottságokat a nagyarányú beépítés során nem változtatják meg (pl. nagy-
arányú talajvízdúsítás), ezeken a területeken felszínmozgásokkal a jövben
sem számolhatunk.
A magaspart állékony a partéltl számított mintegy 50 m-es területsávot

leszámítva. A mozgásoktól veszélyeztetett területekrl a lakosság fokozatosan
ide települ át.

7. Megállapítások— következtetések

Az elzekben ismertettük a felszínmozgásokat befolyásoló tényezk helyi

adottságait. A magaspart mérnökgeológiai térképezése és fúrásos feltárása

eddig nem, vagy kevéssé ismert helyzetét tárták fel.

1. A Kulcs— rácalmási magaspart morfológiailag a dunaújvárosi magaspart-
szakasz É-i része, ahol a Duna ma is erodál. Rácalmás község egy része, a kulcsi

üdülk többsége a régebbi partrogyások lejtin épült, itt idszakonként és

területenként újabb mozgások kialakulása jellemz.

A magaspartéi és a Duna közötti terület felszíne változatos, a mozgások
miatt hol függleges, hol pedig meredek lejtj. A partszakasz morfológiailag

az összetett lejtj, mozgásos formalemekben gazdag típusba tartozik, a magas
(35 m feletti) és a részben rendezett magaspartok közé sorolható.

2. A magaspart földtani felépítése nem egységes. A felspannóniai rétegekre

települ pleisztocén löszösszlet változó vastagságú és kifejldés. A fels-

pannóniai fekv magassága különböz, pl. Kulcson a Duna vízszintje felett

van kb. 115 mBf, Rácalmáson pedig a folyó szintje alatt kb. 85— 90 mBf szin-

ten. Érdekessége a vizsgálatoknak, hogy mind a pleisztocén, mind a fels-

pannóniai összlet egyes rétegeinek, de különösen a rácalmási pannóniai agyag-

nak az átlagot jelentsen meghaladó agyagásvány tartalma van.

3. A partszakasz vízföldtanilag sem egységes, ahogy azt a 4. fejezetben

tárgyaltuk. A természetes adottságokba történt beavatkozás elssorban a víz-

földtani viszonyokban hozott, túlnyomó részben káros, mozgást elsegít
változásokat. A Duna helyenként erteljesen erodál, ezzel a lejtk állékony-

ságát csökkenti. Másutt a folyó a partfalak alatt üledéket rakott le.

4. A Kulcs— rácalmási magasjmrton számos mozgás történt, ezért mozgás-

formákban nagyon gazdag. A közelmúlt mozgásai azt jelzik, hogy ma sincs

nyugalomban. Az 1865— 66-os és az 1976— 77-es károkat okozó mozgások
csak helyi jelentségek voltak. Ezért ezeket a nem tipizálható mozgásformák

közé kell sorolnunk.
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Helyi, kisebb mozgások, fleg a tavaszi hónapokban mindig jelentkeznek,

amelyek mutatják, hogy a partszakasz állékonysága csak idleges és átmene-
tinek tekinthet. Ezeknek a kisebb mozgásoknak keletkezésében és kiváltásá-

ban a természetes hatótényezkön túl jelents az emberi tevékenység is, mert
több helyen kimutatható a kapcsolat a mozgás és tereprendezés, nyomócs-
törés vagy szennyvízszikkasztás között. A kulcsi üdülkörzet épületkárai

legnagyobb részt ilyen okokra vezethetk vissza. Miután ezek rendszerint az

elsdleges nagy csúszási területeken fordulnak el, a helyzetük alapján másod-
lagos, kisebb, helyi mozgásoknak tekinthetk.

A közelmúltban lezajlott helyi mozgásokon kívül megfigyelhetk hatalmas
területekre kiterjed, dunaújvárosi vagy dunaföldvári méret mozgások is,

amikor több százezer vagy millió m 3-es kzettömeg mozdult meg. Ezek kelet-

kezése a múlt századra tehet. E nagy mozgási formák lényegében a legjellem-

zbb partalakító tényezk. Kulcson partrogyások voltak. Rácalmáson a part-

rogyások kialakulásához szükséges feltételek hiányoznak, ezért ott a csúszólap

az agyagrétegekben jött létre, így a suvadásos mozgásformákhoz tartoznak.

Keletkezésük az emberi beavatkozástól független. Vizsgálva a csúszólap hely-

zetét megállapítható, hogy a kulcsi partrogyások csúszólapja a felspannóniai
és a pleisztocén rétegekben jött létre, Rácalmáson pedig a pleisztocén összlet-

ben alakult ki.

A csúszólapok mélysége a mozgások fels szakaszán 40 m alatt van, a Duna
felé mélysége csökken, alakját tekintve összetett (sík és íves együtt). Rác-
almáson a suvasodások alámetszek, mert a csúszólapok a Duna medrébe
futnak ki, míg a Kulcson megfigyelhetk alámetszk (Vörösdomb), talppontiak

és talppont felettiek (volt hajóállomásnál).

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Kulcs— rácalmási felszínmozgások az

eltérrel rendelkez összetett csúszólapú partrogyások és suvadások csoport-

jába tartoznak.

A közelmúlt kisebb másodlagos mozgásait jórészt helyi változások okozták,

nem kapcsolatosak a nagyméret veszélyesebb mozgásformákkal. A nagy-
méret mozgások veszélyessége — bekövetkezésének valószínsítése — miatt
állékonysági számítások történtek. Megállapítható, hogy nagyobb mozgásokra
is lehet számítani akkor, ha a rétegek állapota kedveztlenül változik. Való-

szín, hogy nagyméret mozgások azért nem következnek be, mert az elmoz-
dulásra képes anyag súlyából ered nyíró igénybevétel még kisebb, mint a
rétegek nyíróellenállása. Ha azonban a nyíróellenállás csökken, a mozgások
megkezddnek.

Ezért a vizsgált partszakaszt jelenlegi állapotában partrogyások és suvadások
szempontjából is potenciálisan mozgásveszélyesnek kell tekinteni. A kidolgozott

javaslatokat végre kell hajtani (felszíni és felszín alatti vízrendezés, szikkasz-

tási tilalom stb.), mert csak így kerülhetk el a további mozgások és a velejáró

károk.
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Ingenierugeologische Kartierung

dér Hochufer von Rácalmás— Kulcs

Dr. T. Fodor—Zs. Horváth— Dr. Gy. Scheuer—F . Schweitzer

Die untersuchten und kartierten Gebiete gehören zr Reihe dér S von Budapest
entstandenen Hochufer. Sowohl das Binnengebiet dér Ortschaft Rácalmás, als auch dér
Erhohlungsraum von Kulcs ist auf Erdmassen friiherer Uferrutschungen aufgebaut.
In beiden Gebieten wurde die ungünstige Standortauswahl mit ungünstigen menschlichen
Einmischungen, Interventionen (Entwásserung, Unterhöhlung usw.) kombimért, was in

den letzten Jahrzehnten zu wiederholten Nachbewegungen, Nachrutschungen führte.

In Rácalmás begannen die Bewegungen im Dezember 1964 und erreichten vöm 16 bis 20
Február 1966 ihr Maximum. Dér Gemeinderat, Postamt, Dorfschenke, katolische Kirche
imd eine Reihe von Wohnháusern wurden schwer beschádigt. lm Winter von 1976— 77
imd im nachfolgenden Fühjahr emeuerten sich die Bewegungen.
Zum Stúdium dér fiir die widerholten Bodenbewegungen verantwortlichen Ursachen

sowie zr Erarbeitung von Schutzmassnahmen gégén Bodenbewegungen hat das Zentral-
amt für Geologie das Untemehmen für Geodásie imd Bodenimtersuclnmgen beauftragt,
die beiden Gebiete im Massstab 1 : 4000 ingenieurgeologisch zu kartieren. In den Kartie-
rungsarbeiten hat auch das Geographische Forschungsinstitut dér Ungarischen Akademie
dér Wissenschaften teilgenommen.
Im Laufe dér Kartierung wurden 5 Schürfbohrungen in Kulcs und 3 in Rácalmás zr

Ergánzung dér vorliegenden Angaben sowie zr Durchführung dér Stabilitátsuntersuch-
ungen niedergebracht.

Aufgrund dér Untersuchungen lásst sich feststellen, dass die Bodenrutschungen von
Kulcs-Rácalmás zr Gruppé dér komplexen Uferrutschungen mit Vorraum gehören.

Die jüngst stattgefundenen, kleineren sektmdáren Bewegungen wurden vorwiegend
durch Veránderungen in lokálén Wirkungsfaktoren verursacht und stehen mit den gefáhr-
lichen Bewegungsformen von grossem Ausmass nicht in Zusammenhang.

Nach den gewonnenen Ergebnissen ist auch mit grösseren und stárkeren Bewegímgen
in jenem Fali zu rechnen, wenn ungünstige Veránderungen im Zustand dér Schichten
auftreten. Es ist wahrscheinlich, dass grosse Rutschungen bisher deswegen nicht statt-

gefunden habén, weil die durch das Gewicht dér bewegungsfáhigen Gebirgsmasse bedingte
Scherbeanspruchung noch kleiner, als dér Abscherwiderstand dér Schichten ist. Wenn aber
dér Abscherwiderstand abnimmt, werden Rutschungen auftreten. Demzufolge muss dér
untersuchte Uferabschnitt in seinem gegenwártigen Zustand als potentiell bewegungs-
gefáhrlich im Sinne von Uferrutschungen betrachtet werden. Dementsprechend müssen
die zr Verhinderung solcher Rutschbewegungen erarbeiteten Vorschláge angenommen
und die entsprechenden Massnahmen (oberfláchliche und unterirdische Wasserregelungs-
massnahmen, Entwásserungsverbot usw.) getroffen werden, weil weitere Rutschungen
und die damit verbundenen Gebáudebeschádigímgen nur dadurch vermieden werden
können.
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A mauritzit újravizsgálata

Dr. Kákay Szabó Orsolya*

(9 ábrával, 6 táblázattal, 6 táblával)

Összefoglalás: A Tokody L. által elször leírt és a nemzetközi irodalomban sze-

repl új ásványnak bejelentett mauritzit újravizsgálatát az tette szükségessé, hogy a
szakmai bírálat az ásványra vonatkozó néhány lényeges megállapítást kérdésesnek talált

és véglegesen nem ismerte el új ásványnak. Az újabban begyjtött bvebb anyag korszer
módszerekkel történt újra vizsgálata lehetvé tette a nyitott kérdések megválaszolását.
Az optikai, kémiai, termikus, röntgen, infravörös, Mössbauer és elektrondiffrakciós ered-
mények együttesen bizonyították az ásvány filloszilikát — gazdag vastartalmú triokta-

éderes szmektit — jellegét, mely jól megkülönböztethet tulajdonságai alapján önálló
ásványnak tekinthet. Kristálytani felépítésére jellemz, hogy mind a tetraéderes, mind
az oktaéderes rétegben nagymérték a kationhelyettesítés. A tetraéderes rétegben a Si-t

nemcsak Al3+ , hanem Fe3+ is helyettesíti. Az oktaéderes rétegben a kationhelyeket Fe3+ ,

Fe 2+ és Mg ionok töltik be. Az interlamináris tér nagymennyiség H20-t tartalmaz. A cse-

rélhet kationok mennyisége csekély. Az ásvány etilénglikol hatására 14,525 Á-rl
17,045 Á-re duzzad. Kristálykómiai formulája:

[Ca«,,
4Na 0,o3] [^^3, 32-^0, Ö 10[OH]2

Bevezetés

A Tokaji-hegység D-i részén Erdbénye DK-i határában 1,5 km hosszan
húzódik a szarmata végén képzdött, bázisos piroxénandezitbl álló, hólyag-

üregekben gazdag Mulatóhegy-Barnamájnak elnevezett lakkolit. A hegység-
nek ezt a gyengén félkörívben húzódó sajátos földtani képzdményét NyK
irányban a Holt patak völgye két részre osztja. A lakkolit É-i, Mulatóhegynek
nevezett részének D-i oldalán mköd Hubertus kfejt Ny-i részébl több
éven át rendszeresen gyjtöttem a bázisos piroxénandezit hólyagüregeit bélel
sajátos ásványtársulás anyagát (1. ábra). Az üregkitölt ásványok közül a
hólyagüregeket uralkodóan bélel, fekete, bársonyos fény, vékony, kusza,

ts ásványra figyeltem fel.

A terület és az ásványegyüttes irodalmi adatainak tanulmányozása közben
akadtam rá Tokody LÁszLÓnak, a Természettudományi Múzeum Ásványtára
néhai igazgatójának 1957-ben megjelent munkájára, amiben az említett —
akkor gyéren mutatkozó — ásvány részletes vizsgálati eredményeit közli és

új, eddig ismeretlen ásványnak minsíti. Egyben Mauritz Béla professzor

tiszteletére mauritzitnak nevezte el.

Az ásványt kvarcin hengeren lev bevonatnak tartotta. A kémiai elemzés
értékeit a kvarcin és a mauritzit együttes kémiai összetételének tekintette.

* Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest XIV. Népstadion út 14. Eladta az Agyagásványtani Szakosztály
1978. október 9-i szakülésén.

4 Földtani Közlöny
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1 km

V 2 r~~1 3 m 4 Y7///

1. ábra. Erdbénye földtani térképe (Pentei.ényi L. nyomán). Alapszintvonalak 20 méterenként. Jelmagyará-
zat: 1. Piroxénandezit, 2. Riolittufa, 3. Szürke erezés (fluidális) riolit, 4. Ellit ártufa, 5. Hullott riolittufa

Abb. 1. Geologische Karte von Erdbénye (nach L. Pentelényi). Grundisohypsen mit 20 m-Intervallen. Zelchen-
erklarung: 1. Pyroxenandesit, 2. Rhyolithtuff, 3. Rhyolith mit grauen Adern (fluidale Textur), 4. Rhyolith-

fluttuff, 5. Rhyolithasehenfalltuff

Ezért az Si02
tartalmat teljes egészében a kvarcinnak tulajdonította és levonta

a tömegszázalékos értékekbl. A maradékot vette az új vegyidet kémiai össze-

tételének.

[Fe 111
,
A1]

20 3 • 2 [Mg, Fen ]0 • 5H20
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Az ásványról összefoglalólag ezt írta: ,,A röntgen vizsgálatok szerint a mau-
ritzitnak lényegében véve trioktaéderes montmorillonoid szerkezete van, azzal

az alapvet különbséggel, hogy a tetraéderes rétegben a Si 4+ teljesen hiányzik

és helyét nagy részben H| +
, kisebb részben Fe3+ és Al3+ foglalja el. Mindez

a jelen esetben a montmorillonoid szerkezet nagyfokú általánosítását jelenti.”

TokodYnak ezeket a megállapításait kérdésesnek találták nemzetközi szak-

mai körökben. Legaktívabb vitapartnere M. Fleischer volt, aki elismerte,

hogy a DTA és a röntgenadatok alapján montmorillonit típusú ásványnak
tekinthet a nontronit és a griffithit között, de csak abban az esetben, ha az

Si02 is a mauritzit alkotóeleme.

Tokody (1962) azonban továbbra is fenntartotta állítását és a röntgenfel-

vételen a kvarcincsúcsok hiányát a mauritzit csúcsaival való egybeolvadással

magyarázta.
Fleischer ezt a magyarázatot nem fogadta el és továbbra is azt állította,

hogy a mauritzit csak abban az esetben fogható fel a nontronit és a griffithit

közötti montmorillonitnak, ha az elemzésbeli Si0
2
az ásvány tartozéka. Azt

írja (1957): „Nem világos, hogy az Si0
2
változatnak (ti. kvarcinnak) a vonala

miért nem jelentkezik, hogyha az ásvány hozzávetlegesen 39% Si02-t tar-

talmaz.” További új vizsgálatokat javasolt.

Tokody, sajnos, a Fleischer által ajánlott új vizsgálatokat már nem tudta
elvégezni röviddel ezután bekövetkezett halála miatt. így a probléma meg-
oldása nyitott kérdés maradt.
Mindezek ellenére Hintze (1967) az új ásványok és ásványnevek kéziköny-

vében és Strtjnz 1970-ben megjelent ásványnév regiszterében megtalálható
a mauritzit azzal a megjegyzéssel, hogy vitatott ásvány.
Ezek ismeretében tztem ki célomul az ásvány újravizsgálatát, ásványtani,

kristályszerkezeti meghatározását többféle mszeres vizsgálat alkalmazásával.

A mauritzit morfológiája

Szabad szemmel vékony, 1— 4 mm hosszú, 0,2 mm átmérj, bársonyos
fény, kékes- vagy barnásfekete szín tk kusza szövevénye. A tk binoku-
láris mikroszkóp alatt apró gömbök egymásba növésébl rúd alakú formákat
alkotnak, melyek egymással összenve változatos alakzatokat hoznak létre.

Törési felületük egynem, s gyantásbarna szín.
Scanning elektronmikroszkóppal 30x-ra nagyítva (I. tábla 1. kép) a mauri-

tzit tk henger alakúak és felületükön gyakoriak a géles beszáradásra utaló

repedések. 300 X -ra nagyítva a tket (I. tábla 2. kép), azok rúdszer formákká
összeállt gömbök, amelyek apró lemezkék gömbsugaras elrendezdésébl épül-

nek fel, melyeknek rücskös felszíne — 1000 X-es nagyításnál jól látható (II.

tábla 2. kép) — az apró lemezkék csipkézett széleinek tömegébl adódik.
Ezek a vizsgálatok is az ásvány egynem voltát igazolták, szemben Tokody-

nak azzal a megállapításával, hogy a mauritzit fehér kvarcinhengeren lev
bevonat.

Optikai vizsgálatok

Optikai tulajdonságainak meghatározása a gömbsugarakat alkotó lemezkék
5—10 jum körüli igen kicsiny méretei miatt pontos optikai mérésekhez kevéssé

voltak alkalmasak. Ezért néhol csak megközelít értékeket kaptam.

4 *
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Vékonycsiszolatban a kereszt- és hosszmetszetek küls részei sötétebbek,
a bels részek világosabbak (III. tábla, 1. kép), ami +N állásnál (III. tábla,

2. kép) jól láthatóan a kristályosodás mértékének a függvénye. A küls söté-

tebb részek jó kristályosodását a +N állásnál észlelhet anizotrópia igazolta.

A bels, IN állásnál világosabb részek +N állásnál nem mutatnak anizotrópiát,

sötétek, ami a „kéregrész” kristályosodásakor bent rekedt anyag még amorf
állapotát jelzi (IV. tábla, 3. kép), tehát nem két fázis jelenlétérl van szó!

Egy nikollal a mauritzit színe sárgásbarna. Nem pleokroós. Reliefje kissé

elmosódott (IV. tábla, 1. kép). Keresztezett nikolok között a küls, jól kristá-

lyos részek interferencia színe sárgás-vörösesbarna, melyet magas vastartalma
miatt saját színe is befolyásol. Kioltása súroló, legyezszer, haránt metszet-
ben szferolitos (IV. tábla, 2. kép). Optikailag kéttengely, a jelleg negatív.

Tengelyszöge kicsi, megközelítleg 2V 7— 15° körüli.

A törésmutató meghatározását folyadékbeágyazásos módszerrel monoklór-
benzol (1,526) és etilénbromid (1,5365) keverékkel végeztem E. E. JELLEY-féle
mikrorefraktométerrel. Törésmutatója fi és y 1,5330

a 1,5100

y—a 0,0230

A fajlagos tömeg meghatározása széntetrakloriddal történt, N. Varga S-

mérése: 2,3840. Ez az érték a szmektitek srségtartományához van közel, de

a nagyobb vastartalom is jelentkezik benne.

Kémiai vizsgálatok

Mint ismeretes a kémiai összetétel az agyagásványoknál fleg a duzzadó
szmektitek esetében, — a nagymérték kationhelyettesítések lehetsége mi-

att — meghatározásukban és megkülönböztetésükben fontos támpont. Éppen
ezért összehasonlításul közlöm (I. táblázat) a mauritzithoz legközelebb álló

agyagásványok kémiai összetételét.

A mauritzit, griffithit, szaponit és vermikulit kémiai összetétele

Chemisehe Zusammensetzung von Mauritzit, Griffithit, Saponit und Vermikulit

— I. táblázat — Tabelle /.

1 2 3 4

Mauritzit Griffithit Szaponit Vermikulit

Si02 39,99 39,64 40,16 34,60

Al,0, 4,27 9,05 8,03 13,63

Fe 2
O s 18,30 7,32 8,50 4,15

FeO 6,57 7,83 3,83 1,80

MgO 11,57 15,80 19,40 22,88

MnO 0,07 — — —
CaO 1,55 2,93 1,91 0,04

NazO 0,23 0,71 — 0,39

KjO 0,06 — — 0,05

h2o- 14,00 12,31 11,15 5,80

HtO+ 3,51 4,90 7,60 11,68

Ossz % 100,12 100,49 100,58 95,02

1. Erdöbénye, Magyarország, Anal. Nemesné-Varga S.

2. CahuengaPass, Los Angeles, California, Anal. G. Steiger
3. Cathkin.County Lanarkshire, Skócia, Anal. L. T. Richardson
4. Röhrenhof, Fichtelberg, Bajorország

1. Erdöbénye, Ungarn, Anal. S. Nemes-Varga
2. Cahuenga Rass, Los Angeles, Kalifornien, Anal. G. Steiger
3. Cathkin, Country Lanarkshire,Schottland, Anal. L.T. Richardson
4. Röhrenhof, Fichtelberg, Bayern
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A kémiai összetételek egybevetésekor megállapítható, hogy a mauritzit,

griffithit, szaporát, vermikulit azonos vegyi összetevkbl épülnek fel, azonban
ezek mennyiségi aránya különböz. Ennek következtében önálló stabilis fázi-

sokként különülnek el.

A mauritzit a trioktaéderes szmektitekkel, a griffithittel és szaponittal

nagyságrendileg mind az Al-Si helyettesítés arányában, mind az adszorptív
víz (H20~), valamint a szerkezeti víz (H20 +

)
mennyiségének arányában közel

egyezik. Azonban különbözik a Fe3 +
,
Fe 2+ és Mg kationok mennyiségi ará-

nyában, ami önállóságukat eredményezi, egyben alapja a szaponitfélék egy-
mástól való jó megkülönböztetésének.
A mauritzit azonban a vermikulittól eltér mind az Al-Si helyettesítés ará-

nyában, mind a szerkezetben változást jelent adszorptív víz (H
20

-
) és a szer-

kezeti víz (H2
0 +

)
mennyiségében, valamint a Mg-nak jelents vashelyettesí-

tésében.

A szaponit, griffithit, mauritzit között viszont sorrend állítható fel a táblá-

zatban feltüntetett kémiai elemzések alapján a Mg és Fe tartalom mennyiségi
arányai szerint. A szaponit Mg, a griffithit Mg-Fe, a mauritzit Fe-Mg triokta-

éderes szmektitnek tekinthet a szaponitok csoportjában. Ez a csökken Mg
és növekv Fe tartalom az alapja alaki és alkati sajátságaik különbözségének.
A mauritzit hasonlóan a szmektitekhez oldódik normál sósavban. Binoku-

láris mikroszkópban az oldás folyamata jól végig követhet (V. tábla). Kez-
detben a fekete gömbösalakzat széleinek lassú elszíntelenedése indul meg, ami
folyamatosan halad az anyagon befelé, majd végül teljesen elszíntelenedik.

A kioldódott vassal a sósav barnássárga színvé válik a keletkez FeCl 3

színez hatására.

Ez az oldásos folyamat szemléletesen bizonyítja a homogén ásvány köny-
nyen oldódó alkotóelemeinek sósavas kioldódását és cáfolja Tokody (1962)
amaz állítását, hogy a mauritzit kvarcinhengeren képzdött „bevonat”.
Ennek alapján különböz hmérsékleten és különböz ideig oldottuk a

mauritzitot és megvizsgáltuk a kapott oldatok és oldhatatlan maradékok
kémiai összetételét. Az oldásos reakciók során a mauritzit másodrend kation-

jai a Fe, Al, Mg és Ca szobahmérsékleten és hevítve egyaránt majdnem teljes

egészében oldatba mennek és ennek következtében kristályrácsa dekomponá-
lódik, amit az oldhatatlan maradék diffraktogramja (2. ábra) igazol. A mauri-

2. ábra. HCl-al kezelt mauritzit oldhatatlan maradékának röntgendiffraktogramja. CuK* sugárzás, 26 kV 36 mA
2°/perc goniométer sebesség, 1X8 érzékenység. (MÁÉI, Vicziín I. felvétele)

Abb. 2. Eöntgendiffraktogramm des mit n HC1 behandeltem unlöslichen Mauritzit-Rückstandes . CuKa-Strahlung
26 kV 36 mA, Goniometergeschwindigkeit 2°/min., Empfindlichkeit 1X8. (Anal. I. Viczián, Geol. Landesanstalt,

’

Budapest)
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tzitnak ez a sav hatására történ viselkedése bizonyítja legjobban, hogy nem
kvarcin bevonatról van szó, mivel a diffraktogramon a kvarcin csúcsainak
jelentkeznie kellett volna. A kristályszerkezetnek ezt a n HC1 hatására bekö-
vetkez megbontását minden bizonnyal a pH változásra érzékeny kation-

helyettesítések okozzák. Hasonló az eredmény a vermikulit sósavas kezelése-

kor is, ahol a kationok kioldódásával szintén visszamarad a színtelen, rende-

zetlen szilikát váz.

A mauritzit^oldásos reakcióiból levont eredményeket alátámasztja Nemesné-Varga
S. — Székely A. (1963) kísérletsorozata és a külföldi szakirodalom megállapításai az
agyagásványok sav hatására történ szerkezetváltozásairól. Az illit és kaolinit sósavval
szemben ellenállók, a szmektitek viszont nem. Sósav hatására a szmektitek szerkezetében
változás jön létre a savkoncentráció, a hmérséklet, az id és a kristályszerkezet stabilitá-

sának függvényében.

Differenciál termikus helemzés

A DTG és DTA görbéken két endoterm csúcs jelentkezik (3. ábra). 150 °C-

nál nagy intenzitású és alapterület endoterm csúcs az adszorbeált víz eltávo-

zását jelzi. Az ezzel‘járó tömeg- és hmérséklet csökkenést a DTG, TG és DTA
görbék egyaránt mutatják. A 860 °C-nál jelentkez kis intenzitású endoterm

3. ábra. A mauritzit derivatogramja (MÁM, Földvári M. felvétele)

Abb. 3. Das Derivatogramm von Mauritzit. (Anal. M. Földvári, Geol. Landesanstalt, Budapest)
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csúcs az OH-anionok távozásából adódik, amely szintén tömeg- és hmérséklet-
csökkenéssel jár.

150 °C-on az eltávozó adszorbeált víz 14%-os súlyveszteséget okoz. 150°— 860 °C-ig

2,5%-os folyamatos tömegveszteség észlelhet. 860 °C-on a dehidroxilezdés 1%-os
tömegveszteséget eredményez. így a mauritzit adszorbeált rétegközi víztartalma 14%,
a szerkezeti víz mennyisége összesen 3,5%, ami azt jelzi, hogy a mauritzit szerkezetében
aránylag kevés OH anion van, mely tulajdonságát a többi vizsgálatok is mutatják.

Összehasonlítva a mauritzit, griffithit, szaponit és vermikulit DTA görbéit

(4. ábra), közös vonás, hogy mindegyiknél két aktív endoterm szakaszt talá-

lunk. Az egyik a 150°— 300 °C-os htartomány, mely az adszorpciós és a cserél-

het kationok köré koordinált víz távozásának területe, a másik a 700 °—
950 °C-os szakasz, amely a hidroxil eltávozással járó helnyelésbl adódik.

A mauritzitnak 150 °C-nál fellép nagy endoterm csúcsa és ennek területi

nagysága a griffithitnél, szaponitnál és a vermikulitnál nagyobb fokú víz-

vesztést jelez a kémiai elemzésekkel egyezen. A vermikulit görbéje viszont

mind intenzitásban, mind területileg jóval kisebb hreakciót mutat, mint az

3

200

i i i i i i i i i i i

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

c°

4. ábra. A mauritzit (1), griffithit (2), szaponit (3), vermikulit (4) DTA görbéi

Abb. 4. DTA-Kurve von Mauritzit (1), Griffithit (2), Saponit (3) und Vermiku lit (4)
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5. ábra. A mauritzit rntgendiffraktogramja. CuKa sugárzás, Ni szr, 26 kV 36 mA, 2°/perc goniométer sebesség
1X8 érzékenység. (MÁFI, Viczián I. felvétele)

Abb. 5. Röntgendiffraktogramm von Mauritzit, CuK^-Strahlung, Ni-Filter, 26 kV 36 mA, Goniometergeschwindigkeit
2°/min., Empfindlichkeit 1X8. (Anal. I. Viczián, Geol. Landesanstalt, Budapest)

elz három. Ez a jelentsen nagy különbség is lehetvé teszi a többi szapo-

nittól való jó megkülönböztetését.

A termikus viselkedések alapján összehasonlítva a mauritzitot a griffithit -

tel, szaponittal és vermikulittal arra a következtetésre jutunk, hogy a mauri-
tzit a szaporátokhoz áll közelebb, az adszorpciós víz és az OH anionok meny-
nyiségi arányának azonossága alapján.

Röntgen vizsgálatok

A mauritzit diffraktogramja (5. ábra) kevés csúccsal jellemzett s ezek is kis

intenzitásúak. A (001) index bázisreflexió 14,524 Á-nél maximális csúccsal

jelentkezik, a következ négy reflexió elhúzódik (diffúz), a (060) reflexió hatá-

rozottabb interferenciája 1,5303 Á-nél lép fel. Az indexelés és az értékek

a szmektitek adataival vethetk egybe (II. táblázat).

A mauritzit, griffithit, szaponit, vermikulit röntgen adatai

Röntgenangaben von Mauritzit, Griffithit, Saponit und Vermikulit

II. táblázat — Tabelle II.

Mauritzit Griffithit Szaponit Vermikulit

hkl dA I hkl dÁ I hkl dA I hkl dA I

001 14,524 iie 001 15,4 ie 001 14,8 ie 001

002 — 002 7,0 k 002 7,71 k 002 14,4 iie

021 4,6 e

1102 4,548 k 1102 4,6 k 1102 4,59 ke

004 3,677 kgy 004 3,93 így 004 3,79 így
008 3,587 k

005 3,035 k 005 3,13 k 005 3,09 k
0010 2,869 k

006 2,594 e 006 2,648 k 006 2,613 k 132 2,597 k

2,56 2,545

060 1,530 ke 060 1,541 ke 060 1,543 e 060 1,537 ke
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A trioktaéderes szmektitekre legjellemzbb két f — a 14 15 A-ös (001)

bázisreflexió és a (060)-os 1,53— 1,54 Á — reflexió a mauritzit diffraktogram-

ján is jelentkezik, ami a trioktaéderes szmektitekhez való tartozását biztosan

jelzi.

A duzzadóképesség vizsgálata

:

Etilénglikollal kezelve a mauritzitot a (001)

14,524 A-ös bázisreflexió 17,045 A-re növekszik (6. ábra). Ez a tulajdonsága

egyértelmen a szmektitekhez való tartozását igazolja és kizárja a vermikuli-

tokkal való kapcsolatát.

0 °

6. ábra. Részlet az etilénglikollal kezelt mauritzit röntgendiffraktogramjából. CuKa sugárzás, Xi szr, 26 kV 36 mA
2°/perc goniométer sebesség 1

(X 16 érzékenység. (MARI, VicziAn I. felvétele)

Abb. 6. Detail von Rntgendiffraktogramm von dem mit Áthylenglykol behandeltem Mauritzit. CuKa-Strahlung

Ni-Filter, 26 kV 36 mA, Goniometergeschwindigkeit 2°/min., Empfindlichkeit l^X 16. (Anal. I. Vicziiy, Geol. Landes
anstalt, Budapest)

A 150 °C, 350 °C és 500 °C-ra hevített mauritzitot is kezeltük etilénglikollal

és az utóbbi két hmérsékleten a rétegvizét elvesztett mauritzit ismét fel-

duzzadt 17,24 Á-re, de már csökken intenzitással.

Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy a mauritzit kristály-

szerkezete a rétegközi vizének leadása után 500 °C hmérsékleten még nem
alakul át, ezért tud az etilénglikol az ép rétegek közé behelyezkedni és újból

megnövelni a c 0 periódus távolságot.

A kristályszerkezet hevítés hatására történ átalakulása: Különböz hmér-
sékletre hevítve (150, 170, 250, 500, 700, 860, 900, 1100 °C) jól megfigyelhet
a mauritzit kristályszerkezetének átalakulása, melynek összesítése a 7. ábrán
látható. 150 °C-ig a kristályszerkezetben nem történik változás. 170 °C-on
azonban teljesen elveszti rétegközi vizét, dehidratálódik és ennek következté-

ben a rétegtávolság 14,524 Á-rl 9,81 A-re csökken. Ez az állapot 700 °C-ig

változatlan, majd a további hmérsékletemelés hatására 860 °C-nál elkezd-
dik a kristályszerkezet teljes átalakulása, más fázisokká való átrendezdése.
Az új fázisok kristályszerkezetének kialakulása 900 °C-on már észlelhet.

1100°C-on maghemit, a-krisztobalit és magnézioferrit kristályszerkezetek

alakulnak ki. Ezek reflexiói a diffraktogramon jól elkülöníthetk. A közelálló

csúcsok miatt sok a ketts csúcs vagy egyes diffrakciók teljes egybeolvadása.
De ettl függetlenül mindhárom szerkezet reflexiója jól értékelhet.
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Infravörös spektrum

A görbén három nagy intenzitású éles, határozott csúcs mutatkozik. 400

—

600 cm -1
,
800— 1300 cm -1

és 2800— 3800 cm -1 tartományok között (8. ábra) 4

Ezeken kívül három kis intenzitású abszorpció jelentkezik, amelyek szintén

éles és határozott csúcsot adnak 650 — 750 cm -1 tartomány között, 1440 cm -1

és 1640 cm -1 abszorpciós sávoknál.

400— 600 cm

~

1 abszorpciós szakasz: 460 cm -1 spektrumnál nagy intenzitású,

éles, Si—O kötésbl adódó csúcs görbéjének mindkét oldalán egy-egy kis csúcs

az oktaéderes rétegben lev Mg 2 + (420 cm -1
)
és Fe 2+ (505 cm' 1

)
kationok

vibrációjából ered (Moenke, 1966).

650— 750 cm~ x abszorpciós szakasz: Ebben a tartományban két kis intenzi-

tású, de határozott éles csúcs mutatkozik, a 670 cm -1 spektrum a Fe3 + tetra-

éderes pozíciójának vibrációjából (Moenke, 1966), a 690 cm -1 hullámszám-
nál fellép kis intenzitású, de éles csúcs a tetraéderes kötelékbe beépült Al 3 +

vibrációjából (Homer, 1963) adódik. Ennek a két abszorpciós csúcsnak a jelen-

léte bizonyítja, hogy a tetraéderes rétegben a Si-t nemcsak Al3 +
,
hanem Fe3 +

is helyettesíti.

800— 1300 cm -1 abszorpciós szakasz: 1030 cm -1 hullámszámnál nagy, éles

csúcs az Si— 0 kötések vibrációja. A 880 cm _1
-nél jelentkez kicsiny abszorp-

ciós spektrum az oktaéderes kötelékben lev Mg 2+ -t helyettesít Fe3+ jelen-

létét igazolja Wieden (1960) szerint. Azonban a szmektitekre általánosan

jellemz 920 cm -1 abszorpciós spektrum hiányzik a mauritzit spektrumán,
amibl arra következtethetünk, hogy az oktaéderes rétegben a Mg 2+ -t nem
helyettesíti Al3+ (Grim, R.—Kulbicki, 1961).

1200—1700 cm~ x abszorpciós szakasz: 1440 cm -1 hullámszámnál kis inten-

zitású, kissé elnyújtott görbület az OH kötések vibrációjából származik.

1640 cm -1 abszorpciónál közepes intenzitású, de éles csúcs, a szmektitekre

általánosan jellemz H—OH elnyelési görbéje.

2800— 3200 cm ~ 1 abszorpciós szakasz: Ez a tartomány egy lényegében hosz-

szan elnyújtott nagy intenzitású abszorpciót jelez, melynek lemen szára kis

abszorpciós csúcsokkal csipkézett. Hogy ezek az apró csúcsok milyen vibráció-

ból erednek, nehéz megállapítani. Az irodalomban erre vonatkozó adatokat
nem találtam. A 3440 cm -1 abszorpciós mélypont Chester-Elderfield (1973)

%

8. ábra. A mauritzit infravörös spektruma. 400cm -‘—4800cm _1 hullámtartományban, KBr-os pasztillával. (Fémipari
Kutatóintézet felvétele)

Abb. 8. Infrarotes Spektrum von Mauritzit. lm Wellenbereich von 400 cm' 1 bis 4800 cm -1
,
mit KBr-Pastille. (Anal. im

.

Forschungsinstitut für die Metallindustrie)
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szerint a rétegközi víz H—OH vibrációjának tulajdonítható. Az intenzitás

nagysága jelents mennyiség rétegközi víz jelenlétére utal, ami igen jól egye-

zik a korábban részletezett vizsgálatok eredményeivel. A szmektiteknél

3600— 3700 cm -1 közötti tartományban jelentkeznek Serratosa—Bradley
(1958) szerint az oktaéderes réteg kationjait koordináló OH csoportok ab-

szorpciós spektrumai. Szerintük a trioktaéderes szmektitek magasabb frek-

venciát adnak (3700 cm -1
), mint a dioktaéderes szmektitek (3600 cm -1

). Ezt
az OH csoportok bázislaphoz viszonyított hajlásszögével magyarázzák. A mau-
ritzit spektrumán a 3620 cm -1-nél jelentkez kis intenzitású csúcs a fentiek

alapján a di- és trioktaéderes felépítés közötti átmenetre enged következtetni,

ami abból adódik, hogy az oktaéderes rétegben a Mg 2 + -t jelents Fe3+ kation

helyettesíti. Ez a jelents vashelyettesítés az oktaéderes ionsíkban részben

(statisztikus eloszlásban) a dioktaéderes pozícióbetöltést valósítja meg. E meg-
állapítást alátámasztja Basett (1960) különböz vastartalmú biotitokkal vég-

zett vizsgálati eredménye, amikor is a magas vastartalmú biotitok OH vibrá-

ciói alacsonyabb frekvencián jelentkeztek.

Mössbauer spektrum

A spektrumon (9. ábra) három erteljes abszorpciós csúcs jelentkezik. Bal-

ról az els nagy csúcs a ferri és ferro ionok szuperpozíciója, a második a ferri,

a harmadik a ferro ionok abszorpciós görbéje. Bancroft vizsgálatai során

kimutatta, hogy az ásványokban lev különböz oxidációs fokú vasionok ará-

nyát a sávok területi aránya adja meg. A mauritzit ferri, ferro spektrumainak
területi aránya közel 3:1, ami jól egyezik a kémiai analízis ferri, ferro ionok
mennyiségi arányával.

A felvételt és a kiértékelés irányítását Korecz L. végezte. A spektrum ki-

értékelése Deák F.—Mag P. programja alapján történt. A spektrumot több
módon próbálták felbontani. A legjobb illesztési %

2 = 1,4 értéket — ami érzé-

kenyen jelzi a mért és számított görbe közötti eltérést — a spektrum 7 vonal-

ra történ felbontásakor kapták. A y
2 számításánál a spektrumnak csak az

abszorpciós csúcsokat tartalmazó szakaszát vették figyelembe. Az egész

spektrumra vonatkozólag a y
2 értéke természetesen még kisebbnek adódik.

A felbontott spektrum 7 vonala 3 dublettet és egy nem felhasadt ionhely

létezését igazolja. A csúcsértékek alapján a 3 dublett közül kett, a Fe3+ két

különböz kationpozíciójából, a harmadik dublett és a nem felhasadt görbe

a Fe 2+ két különböz rácshelyébl származik.

A mauritzit szerkezetéhez legközelebb álló rétegszilikátok Mössbauer-

spektrumainak összevetésével Taylor—Rijotsala—Keeling (1968) foglal-

koztak, és megállapították, hogy a három réteg szilikátokban a nagyfokú

helyettesítések következtében mind az okta-, mind a tetraéderes pozícióban

ers torzulások észlelhetk. Bancroft (1973) vizsgálatai alapján az IS értékek

a kötésersség növekedésével csökkennek, a koordinációs szám növekedésével

nnek. A kvadrupol felhasadás értéke annál nagyobb, minél jobban eltérnek

a kationt koordináló ionok a gömbszimmetriától. A két Mössbauer-paraméter-

nek az IS-nek és a QS-nek értékeit elssorban a vasionok oxidációs állapota

befolyásolja. A Fe 2+ paraméterei mindig nagyobb értéket képviselnek, mint

a Fe3+ -é, és ezeken az értékeken belül a kötésersség és a koordináció számos

tényezje okozza az értékkülönbségeket. Ezeket a lehetséges értékváltozáso-
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kát Bancroft—Burns (1968) táblázatban (III. táblázat) foglalták össze.

Mindezeknek a megállapításoknak a figyelembevételével a mauritzit Möss-
bauer-paraméterei a következkben értelmezhetk (IV. táblázat).

A Fe2+ és Fes + IS és QS értékeinek változása a koordináció függvényében

Veránderung dér Fe 2 +
-, und Fes+ -, IS- und QS-Werte in Abhangigkeit von dér Koordination

III. táblázat — Tabelle III.

Fe,+ Fe3 +

Koord. IS QS Koord. IS QS

Tetra 0,8 -1,2
1

1,6— 2,5 Tetra 0,2—0,6 0—1
Okta 1,2—1,5 1,8—3,8 Okta 0,4— 0,8 0—1,5

A mauritzit Mössbauer spektrumának mért paramét erei

Gemessene Paraméter des Mössbauer-Spektrums von Mauritzit

IV. táblázat — Tabelle IV.

Ion
Koord.

sz.

összetartozó

csúcshelyek Területarány r/2
IS

mm/s
QS
mm/s

Fe>+ 4 —0,24
0,78

256,4
470,9

11,5 0,27 1,02

Fe*+ 6 1
HO ©
© 00 214,5 9,25 0,48 1,13

Fe 2+ 6 0,05

2,53

142,0 2,6 : 1

178,1

8,7 1,29 2,53

Fe 2+ 6 1,30 36,1 9,15 1,30

Zeichenerklárung: összetartozó csúcshelyek = zusammengehörende Spitzenstellen; Területarány —
Fláchenverhaltnis; Koord. sz. = Koord. Kr.

A mauritzit IS és QS értékei alapján a Fe3+ ion tetraéderes és oktaéderes

pozíciót tölt be. A tetraéderes Fe3+ 0,27 mm/s IS-je ersebb kovalens kötést,

az 1,02 mm/s QS elég nagy torzulást feltételez. Az oktaéderes Fe3+ 0,48 mm/s
IS-je közepes ersség kovalens kötésre, az 1,13 mm/s QS-je viszont igen ers
torzulásra enged következtetni. A Fe 2+ paraméterei két oktaéderes pozícióra

utalnak. Az 1,29 mm/s IS-el rendelkez Fe 2+ közepes kovalens kötés és meg-

lehetsen torzult oktaéderes környezetben van. A másik Fe 2+ oktaéderes hely

kvadrupol felhasadást nem adott, ami teljesen szabályos oktaéderes környe-

zetre utal. Az 1,30 mm/s IS közepes kovalens kötést jelez.

Elektronmikroszkópos és elektrondiffrakciós felvétel

Az elektronmikroszkópos felvétel (VI. tábla, 1— 2. kép) a mauritzit gömbö-

ket felépít lemezkék, illetve egykristályok hatszöges alakzatát bizonyítják.

Az elektrondiffrakciós felvétel (VI. tábla, 3. kép) láthatóvá teszi a mauritzit

egvkristály ab tengely síkjában a tetraéderes szilikátrétegek közel szabályos

hatszöges hálózatát.
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A kristályszerkezet jellemzése

A mauritzit kristályszerkezetét és kristálykémiai formuláját az elzekben
tárgyalt optikai, kémiai, termikus, röntgen, infravörös, Mössbauer és elektron-

diffrakciós eredmények összesítésével határoztam meg.
Az ismertetett komplex vizsgálatok egyönteten bizonyították, hogy a

mauritzit kristályszerkezetileg a trioktaéderes szmektitek szaporát csoport-

jába tartozik. Gazdag vastartalmú szaponit-féle, melynek mind a tetraéderes,

mind az oktaéderes rétegében jelents a kationhelyettesítés. Ennek következ-

tében a többi szaporáktól jól megkülönböztethet sajátságok jellemzik, s ezek

alapján valóban új, önálló ásvány.

A tetraéderes rétegben az infravörös és Mössbauer-vizsgálatok igazolták,

hogy a Si-t nemcsak Al3 +
,
hanem Fe3+ is helyettesíti. A Fe3+ beépülése a tetra-

éderes kötelékbe rendkívül ritka a trioktaéderes szmektiteknél.

Az oktaéderes kötelékben a kation helyeket Fe3 +
,
Fe 2+ és Mg ionok töltik

be az infravörös és Mössbauer-eredmények alapján is. A Mg rovására közel

50%-os a vashelyettesítés. Ennek a vasmennyiségnek a kétharmada Fe3 +
,

egyharmada Fe 2 +
. A Fe3+-nek ily arányú helyettesítése az oka az oktaéderes

rétegben mutatkozó torzulásnak és némi kationdeficitnek. A kationdeficit

mindazoknál a trioktaéderes szmektiteknél fellép, ahol a kétérték kation-

pozíciót háromérték kation tölti be az oktaéderes kötelékben. Ennek illuszt-

rálására az V. táblázatban összehasonlítottam a mauritzit, cardenit és grif-

fithit Fe3+ tömegszázalékos mennyiségeit, ionarány értékeit és a kation-

deficitjét.

A mauritzit, cardenit, griffithit kationdeficitjének változása a Fe3 + súlyszázalékos mennyiségének arányában

Veránderung des Kationdeflzits von Maurutzit, Cardenit und Griffithit in Abhangigkeit dér Gewichtsprozentmenge
vonFe3 +

F. táblázat — Tabelle V

.

Név Fe3 + tömeg %
Fe3 + oktaé. r.

ionaránysz.

oktaé. r.

kation deficitje

Mauritzit 18,30 0,88 —0,24
Cardenit 11,46 0,68 —0,18
Griffithit 7,32 0,44 —0,12

Zeichenerklárung: Név = Name; Fe3 + súly % = Fe3+-Gewichtsprozent; ionaránysz. = Ionenverhált-
niszahl

A hármas rétegkomplexumokat összetartó interlamináris tér nagy mennyi-
ség adszorbeált vízmolekulát tartalmaz, melyet a röntgen, termikus és infra-

vörös vizsgálatok egyönteten igazoltak. Az interlamináris tér nagysága etilén-

glikol hatására 14,524 A-rl 17,045 Á-re növelhet. A termikus és kémiai ada-
tok csekély mennyiség cserélhet kation jelenlétét bizonyítják.

A fentiekben közölt eredmények ismeretében számítottam ki a mauritzit

kristálykémiai formuláját, melynek részeredményeit a VI. táblázatban össze-

sítettem.
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VI. táblázat — Tabelle VI.

Tömeg %
100%

átszám. Atom%
Atom

kvociens Ionszám
Számított ionarány

(0 +OH = 12)
Egj’enértéksz.

SiO, 39,99 46,52 Si 21,74 0,7739 773,9 3,32 + 13,281
ai,o. 4,27 4,96 A1 2,62 0,0971 97,1 0,42 4 1,26

Fe2O s 18,30 21,29 Fe3+ 14,88 0,2663 266,4
114 /°’Z6j
’ (0,88

0,78

2,64
FeO 6,57 7,64 Fe!+ 5,93 0,1061 106,1 0,45 2,76 0,90
MgO 11,57 13,44 Mg 8,10 0,3333 333,3 1,43 2,86 22,03
HnO 0,07 — —0,24
CaO 1,55 1,79 Ca 1,27 0,0316 31,6 0,14 0,28
Na 20 0,23 0,25 Na 0,18 0,0078 7,8 0,03 0,17 0,03
K20 0,06 0,05 K 0,04 0,0010 1,0 0,00 0,00
h 2o+ 3,51 4,06 OH 7,66 0,4505 450,5 1,93

1

1 12
1,93

22,07O 37,58 2,3487 2348,7 10,07 20,14
h2o- 14,00 —

100,12 100,00 100,00

A mauritzit kristálykémiai formulája: Krisallchemische Formei von Mauritzit:

[Cao^Nao^l [Feo^sEeo^sMgi^s]! 6
] [Sis^Alo^FejJtjg]!4 ) Olo,07 (OH)j

(
93

Erklárung: Tömeg % = - Massen %; 100% átszám. = auf 100% umger. Atom kvociens = Atomquotient.
Ionszám = Ionenzahl; Számított ionarány = Soll-IonenverhaltnisiEgyenértéksz. = Gleichwertzahl

Rövid genetika

Az erdbényei mulatóhegyi lakkolit bázisos piroxénandezit anyagában,
1— 25 cm átmérj, ásványokkal bélelt hólyagüregek találhatók nagy meny-
nyiségben. A hólyagüregek jelenléte gázokban és gzökben gazdag magmáról
tanúskodik.

A lakkolit K-i és Ny-i oldalának különböz kifejldése és a hólyagüregek
eltér ásványegyüttese, két különböz anyagáramlási rendszer kialakulására

enged következtetni, amelyek a magmatizmust követ deszcendens hidegvizes

oldatok hatására jöhettek létre.

A K-i oldal nyitottsága a gyors lehlést, a könnyen illók és a Fe, Ca, Mg
távozását segítette el és a SiÓ2-ban gazdag ásványtársulás kialakulását ered-

ményezte. A hólyagüregeket itt kvarc, kalcedon, hialit és tridimit béleli.

A Ny-i oldal lefojtottsága speciálisan zárt anyagáramlási rendszer kiala-

kulását hozta létre, amelyben vasban gazdag ásványegyüttes fejldhetett ki.

A hidegvizes oldatok elssorban az andezit primer kzetalkotó ásványait,

a piroxéneket — augitot és pigeonitot — bontották el, amelyeknek alkotó-

elemei a Fe, Ca, Mg ionok, a zárt lefojtott környezetben nem tudtak tova-

migrálni. Az áramlás hiánya a vas jelents dúsulását eredményezte és a tömeg-
hatás folytán a vas kristályrácsba való beépülését elsegítette.

Ennek a speciálisan zárt, igen ritka magas vastartalmú környezetnek

köszönhet a vasban rendkívül gazdag trioktaéderes szmektit= mauritzit és

ezt kísér vastartalmú karbonátásványok — szferosziderit, manganokalcit,

oligonit, sziderit — képzdése is.
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Táblamagyarázat — Tafelerklárung

I. tábla — Tafel I.

1.

Mauritzit; scanning felvétel (40 X

)

Mauritzit; Scanning-Aufnahme (40 X)
2- A mauritzit gömbsugaras felépítése (300 X

)

Dér kugelstrahlige Aufbau des Mauritzits (300 X

)

II. tábla - Tafel II.

1. A mauritzit rudacska csúcsa (300 X)
Spitze des Mauritzitstábchens (300 X)

2. A mauritzitot felépít lemezkék csipkézett szélei. Ezek tömege adja a mauritzit rücskös
felszínét (1000 X)
Die zackigen Ránder dér den Mauritzit aufbauenden Lamellen. Die Masse von diesen
ergibt die ausgeschlágelte Oberfláche des Mauritzits (1000 X)

III. tábla - Tafel III.

1 . A mauritzit kereszt- és hosszmetszetei kalcitba ágyazva, az andezit ürege falának szélén
(1| N. 26 X)

1
.
Quer- und Lángsschnitte des Mauritzits im lyalkspat eingebettet, am Rande dér Wand
des Hohlraumes im Andesit

(||
N. 26 X

)

2. Ugyanaz a részlet + nikolok között (+N. 26 X

)

Dasselbe unter gekreuzten Nikols (+N. 26 X

)

IV. tábla - Tafel IV.

1 . A mauritzit keresztmetszeti képe. A környezet kalcit
(||

N. 410 X

)

Querschnittsbild des Mauritzites. Die Umgebung ist Kalkspat
(||

N. 410 X

)

2. Az elbbi kép keresztezett nikolok közt. (+N. 410 X

)

Das vorherige Bild unter gekreuzten Nikols
(+N. 410 X

)

3. A mauritzit kereszt- és hosszmetszetei kalcitban (-f-N. 164 X

)

Quer- und Lángsschnitte des Mauritzits im Kalkspat (-f-N. 164 X

)

V. tábla - Tafel V.

1 — 4. A mauritzit nHCl-ban történt oldási folyamatában egymást soron követ állapotok
(27 X)

1—4. Die Reihenfolge von Zustánden, die sich im Vogang dér Auflösung des Mauritzits
in nHCl aufeinander folgen (27 X

)

VI. tábla - Tafel VI.

1 . A mauritzit elektronmikroszkópos képe. A felvétel jobb fels részén a mauritzit hatszög-
alakú lemeze látható (15 000 X) (ELTE Ásványtani Tanszék, Árkosi K. felvétele)

Elektronmikroskopisches Bild des Mauritzits. Rechts oben ist die hexagonale Mauritzit-
Lamelle zu sehen (15 000 X) (Aufgenommen von K. Árkosi., Lehrstuhl f. Mineralogie.
ELTE)

2. A mauritzit kissé felfelé hajló hatszöges lemezkéje, amirl az elektrondiffrakciós felvétel

készült (40 000 X)
Etwas aufwárts gebogene hexagonale Lamelle des Mauritzits, von welcher die Elektron-
diffraktionsaufnahme gemacht worden ist (40 000 X

)

3. A mauritzit (001) lapjának elektrondiffrakciós képe
Elektronmikroskopisches Bild dér Fláche (001) des Mauritzits

5 Földtani Közlöny



350 Földtani Közlöny 113. kötet, 4. füzet

Irodalom — Literatur

Bancroft, G. M.— Burxs, R. G. (1968): Applications of the Mössbauer effect to mineralogy. Appl. of the Mössbauer
sp. General Meeting IMA 5 :

36—42
Bancroft, G. M. (1969/70); Quantitative site population in silicate minerals by the Mössbauer effect. Chera. Geol.

5 : 255-258
BANCROFT, G. M.(1973): Mössbauer Spectroscopy
Basett, W. A. (1960): Role of hydroxil orientation in rnica alteration. Geol. Soc. Am. Bull. 71 : 449—456
Berrett, R. R.—Fitzsimmoxs, B. W. (1967): The Mössbauer effect and Chemistry, Part I. Spectra of octahedral

„cis-trans” isomers and related compounds. J. Chem. Soc. A.:525— 527
Browx, G. (1961): The x-ray Identification and crystalstructures of clay minerals. London. IV., VII. fejezet

BRÚNÓT, B. (1973): Application of the Mössbauer effect to the study of clay minerals: a hydrothermal nontronite and
nontronite from laké Malawi. N. Jb. Min. 10 : 452—461

Chester, R.—Elderfield, H. (1973): An infrared study of clay minerals, 2. The identification of kaolinitegroup clays
in deep-sea sediments. Chem. Geol. 12 (4) : 281— 288

FAUST, G.T. (1955): Thermal analysis and X-ray studiesof griffthite. J. Wash. Acad. Sci. 45 (3) : 66—70
Fleischer, M. (1957): Discussion. Am. Min. 42 : 407
Grui, R. E.—Kulbicki, G. (1961): Montmorillonite: high temperature reactions and classification. Am. Min. 46 (11—

12) : 1329—1369
Hintze, C. (1967): Handbuch dér Mineralogie. Erganzungsband III. Neue Mineralien und neue Mineralnamen.

Berlin. : 451
Homer, C. Liese (1963): Tetrahedrally coordinated alumínium in somé natural biotites: an infrared adsorpcion analy-

sis. Am. Min. 48 (9-10) : 980-990
Moe.N'KE, H. (1966): Mineralspectren II. Deutsche Akademie dér Wissensehaften zu Berlin

Nemecz E. (1973): Agyagásványok. Budapest. Akad. Kiadó
Nemessé Varga S.—Székely Á. (1963): Sósavval kezelt agyagásványok szerkezet-állandóságának vizsgálata. Földt.

Közi. Agyagásvány füzet. 93 : 25— 31
Serratosa, J. M.— Bradley, W. F. (1958): Infrared adsorption on OH bandsin micas. Natúré 181:111
STRUNZ, H. (1970): Mineralogische Tabellen. Leipzig. 551. p
Taylor, G. L.—Routsala, A. P.—Keelixg, R. 0.(1968): Analysis ofiron in layersilicates by Mössbauer spectroscopy.

Clays and Clay Minerals 16 : 381— 391
Tokody L.—Mándy T.— Nemessé Varga S. (1957): Mauritzit, új ásvány Erdbényérl. Ann. Hist. Nat. Mus. Nat.

Hung. 8 : 17—21
Tokody L. (1962): Mineralien von Erdbénye. Acta. Geol. 7 (3—4) : 315—349
TOKODY L. (1962): Mauritzit ein selbstándiges Mineral. Ann. Hist. Mus. Nat. Hung. 54 : 27—30
VlEDEN, P. (1960): Ein eisenarmer Nontronit. Min. Petr. Mitt. 7 (3) : 186—199

Die Neuuntersuchung von Mauritzit

Dr. O. Kákay Szabó

Die Neuuntersuchung des erstens von L. Tokody besehriebenen und als neues Mineral
in die intemationale Literatur eingeführten Mauritzits vurde dadurch erfordert, dass die

Kritik dér Fachleute manche wesentlichen Feststellungen bezüglich des Minerals als

fraglich beurteilte und den Mauritzit nicht endgültig als neues Mineral anerkannt hatte.

Die Untersuchung durch modeme Methoden des jüngst gesainmelten, reicheren Materiales
hat ermöglicht die offenen Fragen zu beantworten. Die optischen, chemischen, thenni-
schen, Röntgen-, infraroten, Mössbauer- und Elektrondiffraktions-Untersuchungen habén
gemeinsani den Phyllosilikat — eisenreichen trioktaedrischen Smektit — Charakter des
Minerals bewiesen, das aufgrund seiner guten diagnostischen Merkmale als selbstándiges

Mineral betrachtet werden kann. Sein detaillierter kristallographischer Aufbau ist wie
folgt: Sowohl in dér tetraedrischen Schicht, als auch in dér oktaedrischen erreicht die

Ivationensubstitution grossen Ausmass. In dér tetraedrischen Schicht wird Si nicht nur
durch Al3+

,
sondem auch durch Fe3+ ersetzt. In dér oktaedrischen Schicht sind die

Kationenpositionen mit Fe3+ ,
Fe2+ und Mg-Ionen ausgefüllt. Dér den Dreischichtenkom-

plex zusammenhaltende interlaminare Raum enthált eine grosse Menge von H20
_

.

Die Menge dér austauschbaren Kationén ist gering. Auf das Effekt von Áthylenglykol
schwillt dér interlaminare Raum von 14,525Á auf 17,045Á. Seine kristallchemische

Fnnel ist:

[Ca o,i4*^ao,o3 ] [Fe3+
8
Fe 2+

5Mgft43 ]>
61 [SÍ3

,
32-^ 0 ,íí-I^oSe]

141 O 10 [OÜ ]2
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I. tábla - Tafel I.

5*
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II. tábla - Tafel II.

2



rw~-

K á k a y S z a b ó: -4 mauritzit újravizsgálata 353

III. tábla - Tafel III.

2
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V. tábla — Tafel V.
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Az els Ophiuroidea maradvány
a magyarországi alsótriászból

Dr. Beire Csaba*

(5 ábrával)

Összefoglalás: A cikk a magyarországi alsótriász els Ophiuroidea leletét mutat-
ja be, amelyet Ophiolepis raincsalci n. sp.-ként ír le. Az slénytani ritkaságnak tekinthet
smaradványt Raincsák György geológus találta a Bakony hegységben, Sóly környékén,
eddig ismeretlen, gazdag Mollusca-faunát tartalmazó campili „tiroliteses márga” lel-
helyen.

Raincsák György kolléga úr, 1979-es Sóly környéki földtani térképez
munkálatai során egy jó megtartású Ophiuroidea maradványt talált, amelyet
számomra meghatározás céljából átnyújtott.

Késbb, a lelhely reambulációja során itt nagy mennyiség, jó megtartású
Mollusca-iaunát sikerült gyjtenem, amelynek feldolgozása még folyamat-
ban van.

A lelhely a sólyi vasútállomástól mintegy 200 m-re keletre, egy új földút

által feltárt campili „tiroliteses márga” képzdményben található. A gyj-
tött fauna az eddigi vizsgálatok alapján az alábbi fajokat tartalmazza:

Tirolites cassianus (Quenst.)
Dinarites sp.

Naticella costata (Hatjer)

Gervilleia modiola Frech
Gervilleia costata (Schloth.)
Entolium discites (Schloth.)
Velopecten albertii (Goldf.)
Anodontophora canalense (Cat.)

Az alábbiakban bemutatott Ophiuroidea maradvány az els „quasi holo-

paleontológiai” lelet a magyarországi alsótriászból, mivel e képzdményekbl
az Ophiuroideáknak csak szétszóródott vázelemei kerültek el. Eddig ilyen

leletet a magyar triászból csak a Villányi-hegységi anisusiból ismerünk (Detre
Cs., 1971). A magyar alsótriászból az Asterozoák közül pedig csak egy Aste-

roidea maradvány került el, seisi rétegekbl (Detre Cs. —Nagy E., 1971).

Az Ophiuroideák paleontológiája, mint számos más éllénycsoporté, két

ágon fut. Az egyik a szétszóródott vázelemek elssorban mikroszkopikus
tanulmányozása, amely tipikus „meropaleontológiai” diszciplína, a másik
pedig a ritkaságok közé tartozó teljes vagy megközelíten teljes példányok
tanulmányozása, amely diszciplínát „holopaleontológiának” nevezzük. E két

diszciplína egymástól független taxonómiát hozott létre.

* Magyar .Állami Földtani Intézet, H-l 142 Budapest XIV., Népstadion út 14. Pf. : 10(í.
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1. ábra. A sólyi vasútállomás melletti campili faunalelhely („tiroliteses márga”, az Ophiolepis raincsaki n. sp. locus
typicusa) földtani helyzetét bemutató szelvény. Jelmagyarázat: 1. Campili tiroliteses márga, 2. Anizusi

megyehegyi dolomit, 3. Holoeén termföld, 4. Feltételezett törés, 5. Faunalelhely

Fig. 1. The geologicalsituation of the Ophiolepis raincsaki n. sp. locus typicus.Geologicalsection near the Sóly railway
station. Legends: 1. CampilianTlrolitesMarl, 2. Anisian Megyehegy Dolomité, 3. Holocene soil, 4. Supposed fault,

5. Fauna-locality

2. ábra. A campili faunás „tiroliteses márgát” feltárt földút, az északra lev „megyehegyi dolomit” dombról nézve.

(Foto: Dr. Pf.llérdy Lászlóké)

Fig. 2. The roadside exposing the „TiroUtes Mari” with Campilian fauna as viewed from the „Megyehegy Dolomité”
hill to the north of it (Photo: Mrs. PellÉrdy)



D etr e: Az els Ophiuroidea maradvány 350

Az irodalmi adatok még azt sem zárják ki, hogy ez az els ismert (leírt!)
Ophiuroidea maradvány egyáltalán az alsótriászból.

Subclassis Ophiuroidea Gray, 1840
Ordo Ophiukida Müller et Tröschel, 1840
Subordo Chilophiurina Matsumoto, 1915
Família Ophiuridae,Lyman, 1865
Subfamilia Opiiiolepidixae Ljungman, 1867
Genus Ophiolepis Müller et Tröschel, 1840

ábra. Molluszkás„tiroliteses márga” darabok a földút bevágásából. (Foto: Dk. Pellérüy LÁSZLÓKÉ)
Fig. 3. FragmentsofmoUusean ,,Tirolite» Marl”from the outrrop ofthe road-eut (Photo: Mrs . Pellérdy)

Ophiolepis raincsaki n. sp.

Derivatio nominis: A gyjt Raincsák György tiszteletére.
Stratum typicum: alsótriasz, szkütha (werfeni) emelet, campili al-
emelet, ,,tiroliteses márga”.
Loeus typicus: Bakony hegység, Sóly, a vasútállomástól mintegy
200 m-re K-re, útmenti feltárásból.

Descriptio. Az öt kar közül kett csaknem teljesen ép, két kar lemezei
szakaszosan hiányoznak. Az egyik kar csaknem teljesen hiányzik. A karok
enyhén hajlott állapotban vannak.
A korongtest viszonylag nagy, mintegy 4 mm átmérj.



Földtani Közlöny 113. kötet, 4. füzet360

Alakja lekerekített ötszög, a karok csatlakozási felülete ersen dichotom, amely
jellegzetes generikus bélyeg.

A tentaculum-pórus csak az egyik karon látszik, kopott állapotban.

Az állat orális oldalával felfelé fekszik a márgalapon. A szájnyílás ersen
kopott, morfológiai bélyegei nem észlelhetk.

A laterális lemezek csaknem merlegesek a kar-axisra, s mivel a ventrális leme-

zeket két oldalról befedik, középen csaknem teljesen egybeforrnak.

Méretek: Központi korongest átmérje: cca. 4 mm

Karok hosszúsága: cca. 10 mm
A karhosszúság és korongtest átmérjének aránya: 2,5

Tentaculum-pórus hossza: 2 mm
Kar szélessége a proximális végnél: 1,2 mm
Kar szélessége a disztális végnél: 0,3 mm
Laterális lemezek szélessége a proximális végnél: 0,6 mm
Laterális lemezek hosszúsága a proximális végnél: 0,4 mm
Laterális lemezek szélessége a disztális végnél: 0,15 mm
Laterális lemezek hosszúsága a disztális végnél: 0,25 mm

Differentia specifica: Hasonlóságot mutat az Ophiolepis damesi
Wright, 1874 (T. 29, F. 5.) fajjal, amely a németországi Hildesheim környéki
raeti képzdményekbl vált ismertté. Ettl a központi korongnak a karok
hosszához viszonyított nagyobb mérete, s nagyobbfokú lekerekítettsége foly-

4. ábra. Ophiolepis raincsaki n. sp. Holotípus.(Foto: DR. Pellérdy LászlöNÉ)

Fig. 4. Ophiolepis raincsaki n. sp. Holotype (Photo: Mkn. Pellérdy)
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tán tér el. A Matsumoto (1915) által leírt három recens Ophiolepis faj jelen-

téktelen eltérésektl eltekintve, szinte pontosan megegyezik a Wright által

bemutatott O. damesival. Ez a jelenség is jól illusztrálja az Asterozoák nagy-
fokú perzisztenciáját (v. Spencer, W. C.—Wright, C. W. 1966, Schön-
dorf. F. 1910). Feltételezhetjük, hogy az Asterozoák specifikus, st generikus

besorolását is, gyakorta az id determinálja, azaz tipikus „chrono-taxonok-
ról” van szó.

Az Ophiolepis nemzetség chronológiai elterjedésérl: A Matsumoto (1915)

által leírt recens, valamint a felstriász, raeti 0. damesi Wright fajokon kívül

elfordulását nem ismerjük.
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The first Ophiuroidea írom the Hungárián
Lower Triassic

Dr. Cs. Detre*

The first Ophiuroidea find ever recovered írom the Hungárián Lower Triassic described
as Ophiolepis raincsaki n. sp. is presented. A fossil of paleontological rarity, it was found
bv geologist Gy. Raincsák near Sóly in the Bakony Mts, at a hitherto unknown locality
of Campilian ,,Tirolites Mari” with a rich Mollusca fauna.

During his geological mapping in 1979 in the vicinity of Sóly Gy. Raincsák found
a well-preserved ophiuroid wliich he has given me fór detennination.

Eventually, while reambulating the locality the present writer succeeded in collecting
a great number of well-preserved molluscs the processing of which is still going on.

The site is at a distance of about 200 m east of the railway station of Sóly, in a Campilian
,, Tirolites Mari” formation exposed by a new dirt road. As shown by the studies performed
thus far, the sampled fauna includes the following species:

Tirolites cassianus (Quenst.)
Dinarites sp.

Naticella costata (Hauee)
Gervilleia modiola (Frech)
Gervilleia costata (Schloth.)
Entolium discites (Schloth.)
Velopecten albertii (Goldf.)
Anodontophora canalense (Cat.)

The ophiuroid to be presented hereinafter is the first „quasi-holopaleontological” find
írom the Lower Triassic of Hungary, fór all that which has so far come to the fre írom
the afore-mentioned formation were mere scattered skeletal elements of Ophiuroidea.
The only find of this kind so far known from the Hungárián Lower Triassic came írom the
Anisian of the Villány rangé, SW Hímgary (Cs. Detre 1971). Of the Asterozoa only one
remain of Asteroidea was recovered, from Seisian formations (Cs. Detre— E. Nagy 1971).

Similarly to the case of a number of other groups of organisms, the paleontology of

Ophiuroidea has been developing by two approaches. One is a primarily microscopic
examination of scattered skeletal elements which is a typical ,,meropaleontological”
discipline. The other consists of studying full or approximately full specimens belonging
to the category of rarities — a discipline called „holopaleontology”. The two disciplines

have developed independent taxonomies.
Upon literature data even the possibility that here we have to do with the first Ophiu-

roidea ever described from the Lower Triassic cannot be precluded.

Subclassis ophiltroidea Gray, 1 840
Ordo ophittrida Müller et Tröschel, 1 840
Subordo chelophittrina Matsumoto, 1915
Família ophturldae Lyman, 1865
Subfamilia ophiolepldinae Ljungman, 1867
Genus ophiolepis Müller et Tröschel, 1 840

Ophiolepis raincsaki n. sp.

Derivatio nominis: Dedicated to the sampler, Gy. Raincsák.
Stratum typicum: Lower Triassic, Scythian (Werfenian) Stage, Campilian

Substage, „Tirolites Mari”.
Locus typicus: roadside exposure at about 200 m east of the railway station of

Sóly in the Bakony Mts.
Description: Of the five arms only two are eomplete and intact, the sheets of

two arms lacking at regular intervals. The arms are slightly curved.

* Hungárián Geological Institute, H-1142 Budapest XIV., Népstadion út 14. PB : 106.
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The Central disc is comparatively large, about 4 mm in diameter. Its form is pentagonal,
the arms being heavily dichotomous at their surfaces of junction which is a generic feature.

The tenctacle poré is visible, in a rather worn State though, on one arm only.

The animal lies on the mari plate with its órai side upwards. The mouth is heavily
worn its morphological features being lost beyond observability.

The latéra! sheets are subperpendicular to the brachial axis and, overlapping the ventral
sheets írom two sides, they almost merge at the centre.

Dimension: Diameter of Central disc : about 4 mm
Length of arms: about 10 mm
Ratio of arm length to disc diameter: 2.5

Length of tentacle poré : 2 mm
Breadth of arm at the proximal end : 1 .2 mm
Breadth of arm at the distal end: 0.3mm
Breadth of lateral sheets at the proximal end: 0.6 mm
Length of lateral sheets at the proximal end : 0.4 mm
Breadth of lateral sheets at the distal end : 0. 15 mm
Length of lateral sheets at the distal end: 0.25 mm
Differentia specifica: The species is similar to Ophiolepis damesi Wright,

1874 (T. 29, F. 5) which was described írom the Rhaetian of the vicinity of Hildesheim,
Germany. It differs írom this by its greater size of the Central disc compared with the
length of the arms and by its more pronounced roundness. Irresepctive of insignificant

deviations, the three modern Ophiolepis species described by Matsumoto (1915) almost
exactly agree with the O. damesi presented by Wright. This phenomenon is another good
illustration of the high-grade persistence of Asterozoa (conf. W. C. Spencer— C. W.
Wright 1966, F. Schöndorf 1910). It may be supposed that the specific and even the
generic diagnosis of Asterozoa too is often determined by the time factor, i.e. that typical
„chrono-taxa” are being dealt with.

About the chronological rangé of the genus Ophiolepis: No occurrence other than
Matstxmoto’s now-living and the Upper Triassic and Rhaetian representatives of 0.
damesi Wright is known.
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észlelk személyi hibája — Personal
error in gravity measurements. Geodézia
és Kartográfia 34. évf. 6., pp. 426— 429.,

2 táblázat
Császár G.— Kovácsné Bodrogi Ilona—
Vörös A.: Lagúnás kifejldés dach-
steini mészk formáció (?) a borzavári

Templom-dombon — Lagoonal Dach-
stein Limestone Formation (?) on the

Templom-Domb at Borzavár. MAPI
Évi Jel. 1980. Bp. 1982. pp. 187— 209.,

7 ábra, 4 táblázat, 3 tábla, 1 kép, ang.

R.
Császár G. — Haas J.— Halmai J.—Há-
mor G.— Korpás L.: A közép és fiatal

alpi tektonikai fázisok szerepe Magyar-
ország földtani fejldésmenetében —
The Role of Middle and Laté Alpine
Tectonic Phases in the Geplogical Évo-
lution of Hungary. MÁFI Év Jel. 1980.

Bp. 1982. pp. 509— 516., 14 ábra, 1 táb-

la, ang. R.
Csath B.: A csokonyavisontai Csok-1 jel

szerkezetkutató fúrás hévízkúttá való

átalakítása. Vízkutatás 1982. 5. pp. 4—
7., 3 ábra, 3 kép

Cseh Németh J.: lásd: Bagoly I.

Cseh-Xémeth J.: lásd: Baksa Cs.

Cserepes L.: lásd: Andrássá' L.

Csiky G.: Tulogdy J. emlékezete. Földt.

Közi. 112. köt. 4. sz. pp. 321 — 323

Csiky G.: Beszámoló és megemlékezések
az 1978. évrl. Földtani Tudománytört.
Évk. 1979. (8. szám), 1981. pp. 5—17

Csiky G.: A magyar geológusok szerepe

a 100 éves Nemzetközi Földtani Kong-
resszusokon (The role of Hungárián Geo-
logists in the International Geological

Congresses). Földtani Tudománytört.

Év'k. 1979. (8. szám), 1981. pp. 69— 92.,

ang. R.
Csika' G.: Krónika az 1979. évrl. Földtani
Tudománytört. Évk. 1979. (8. szám),
1981. pp. 233-238

Csiky G.: A kolaj és földgáz tudósa:
Böckh Hugó. Magyar Nemzet, 1982.
január 20. XXXVIII. évf. 16. sz.

Csika’ G.: Eötvös torziós ingája. Magyar
Nemzet, 1982. február 7. XXXVIII.
évf. 32. sz.

Cseka' G.: A zirci Bakonyi Pantheon hal-
hatatlanjai. Magyar Nemzet, 1982. jú-

lius 14. XXXVIÍI. évf. 163. sz.

Csika' G.: Kongresszus a földtani térképe-
zésrl. Magyar Nemzet, 1982. augusztus
11. XXXVIII. évf. 187. sz.

Csika' G.: A mester és két tanítványa
(Böckh Hugó, Papp Simon és Pávai-
Vajna Ferenc párhuzamos életpályája).

Kolaj és Földgáz, 15. (115.) évf. 7— 8.

sz. pp. 252— 254
Csiky G.: 90 éves Eötvös Loránd torziós

ingája. Vízkutatás, 1982. évf. 5. szám.
pp. 24— 25., 3 ábra

Csika' G.: Köleséri Sámuel, a bányászat
polihisztora. Magyar Nemzet, 1982. de-

cember 29. XXXVIII. évf. 304. sz.

Csiky G.: Pioneers in Mining-Geologic
Mapping of the 18th Century in Hungary
(L. Ferdinando Marsigli, Ignácz Born,
Johann Fichtel). In: Abstracts of the

X. INHIGEO Symposium, Budapest
1982. pp. 24— 25

Cselleng L. — Mádai L.—Radócz Gy.:
A Cserhát-Mátra-Bükkalji lignitterület

áttekint térképe. 1. Földtani-gazdaság -

földtani változat. MÁFI kiadvány. Bp.
1982.

Csongrádi J.— Bence G.—Peregi Zs.—
Síkhegyi F.—Zsámbok I.: Az Intézet

mongóliai expedíciós csoportjának 1979

—

80-ban végzett munkája — Kratkij

obzor o rabote vengerszkoj sztoronü v
Mongolii v ramkah MGE v 1979— 80 g.

MÁFI Évi Jel., 1980. Bp. 1982. pp.
569— 582., 1 ábra, 2 tábla, or. R.

Csörgei J.: lásd: Dudko A.

Dangic A.—Pantó Gy.: Promene biotita

u hidrotermalnoj alteraciji dacita oko
rude. X. Jubilarni Kongres Geologa Ju-
goslavije 1982. Zbornik Radova, Knjiga
II. pp. 501— 513., 3 ábra

Dank V.: Elnöki megnyitó (1982. III. 7.).

Földt. Közi. 112. köt. 4. sz. pp. 309-311
Deák János—Kerbolt T.— Szlabóczka'

P.: A litológiai inhomogenitás hatása
lignittelepek közötti homokrétegek
transzmisszibilitására. Nemzetközi Bá-
nyavíz Szövetség I. Kongresszusa (VIII.

Bánvavízvédelmi Konferencia). Buda-
pest, 1982. ápr. pp. 192—199., 3 ábra
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Deák József: A pécsi pincevizek szárma-
zásának vizsgálata környezeti izotópok
segítségével. MHT Déldunántúli Víz-
ügyi Ifjúsági Napok, 1982. május 6— 7.

anyaga — 1. szekció: pp. 39— 48., 6 áb-
ra. MTESZ Magyar Hidr. Társ. kiadása,
Budapest

Deák József: Az Eger környéki termá-
lis karsztvizek korának meghatározása.
Egyszer termálvizek komplex haszno-
sításának kérdései c. 1981. okt. 27-i

ankét anyaga, pp. 70 — 81., 6 ábra, 1 táb-
lázat. Magyar Hidrológiai Társaság—
MOTESZ Balneológiái Társ. közös ki-

adása, Eger
Detre Cs.: Adaptáció — dezadaptáció —

readaptáció — Adaptation — Des-
adaptation — Readaptation. MAFI Évi
Jel., 1980. Bp. 1982. pp. 565— 568.,

ang. R.
Detre Cs.: On the Dynamics of Evolution.

Evolution and Environment. Vol. I.

(eds.: V. J. A. Novák, J. Nyikovsky).
1982. Praha. pp. 455— 459., ang. R.

Dénes Gy.: Karsztvizeink tricium tartal-

mának vizsgálata. Magyar Hidrológiai
Társaság II. Orsz. Vándorgylés, Pécs
1981. júl. 1 — 2. anyaga II. kötet (Hidro-
geológia) pp. 19— 27., 4 ábra, MTESZ-
MHT kiadása, Budapest

Dénes Gy.: Bükki langyos és hévizek tri-

cium koncentrációjának vizsgálata. Egy-
szer termálvizek komplex hasznosítá-
sénak kérdései c. 1981. okt. 27-i aknét
anyaga pp. 56— 69., 4 ábra. Magyar
Hidr . Társ.-MOTESZ közös kiadása, Eger

Dénes Gy.: A Budai-hegység útikalauza.
Medicina Kiadó, Budapest, 1982.

Dénes Gy.: A Börzsöny és Cserhát bar-
langjai, in: Börzsöny-Cserhát útikalauz,

pp. 17— 22., 4 ábra. Medicina Kiadó,
Budapest

Dianiska L.: lásd: Baranyai P.
Dianiska L.: lásd: Hermann L.
Dittfeld, H.-J.— Simon Z.—Varga P.—
Venedikov, A.—Volkov, A.: Global
analysis of Earth tide observations of
KAPG in Obninsk, Potsdam, Pecny,
Tihany and Sofia. Study of the Earth
tides, Bulletin No. 4., Budapest

Dobos Irma: Mélységi vizeink számba-
vételének kialakulása — in: Magyaror-
szág mélyfúrású kútjainak katasztere,
X. kötet, Budapest, 1981. pp. 97—122.,
23 ábra

Dobos Irma: A rétegvízfeltárás hatása a
Kárpátokon belüli nagy medencék fej-

ldéstörténetének szemléletére (1848—
1918). Hidr. Táj. április, pp. 3— 5.,

2 ábra
Dobos Irma: Az Igmándi keservíz. Víz-

kutatás 1982. 5. pp. 11— 14., 1 ábra,
2 kép

Dobosi Klára: lásd: Haas J.

DÓdony I.: Adalékolt agyagásványok
nagy hmérséklet termékeinek transz-
missziós elektronmikroszkópos (TEM)
vizsgálata. Építanyag, XXXIII. 9.

1981. pp. 330-335
DÓdony I.— Lovas A. Gy.: A vollastonit

és pszeudovollastonit HRTEM vizsgá-
lata. XII. Magyar Elektronmikroszkó-
pos és Mikroanalízis Konf. 1982. Kivo-
natok, p. 21

DÓdony I.— Lovas A. Gy.: Reál structure
of Pyrosmalite. 13th Gén. Meeting, IMA
’82, Abstracts of Papers, p. 436. Várná

DÓdony I.—Takács J.: Structure of pre-
cious opal from Cervenica. Annales Univ.
Sci. Búd. R. Eötvös, Sect. Geol. Tóm.
XXII., pp. 37— 50., 1980., 4 ábra,
7 tábla

DÓdony I.—Takács J.: The structural
and Chemical study of Galena with low
Sb content. 13th Gén. Meeting IMA ’82.

Abstracts of papers, p. 67. Várná
Dorkó R.: lásd: Balázs L.
Dövényi P.: lásd: Horváth F.
Dövényi P.: lásd: Vet I.

Draskovits P.—Hobot J.: Primenenie
metoda viizvannoj poljarizacii pri raz-

vedke csetverticsnüh peszcsano-glini-
sztüh vodonosznüh otlozsenij — Appli-
cation of the induced polarization method
fór the exploration of quaternary sandy-
shaly water-bearing formations. Proc. of
the 27th Internat. Geophys. Symposium,
Bratislava, 7-10. 9. 1982, Vol. B. (II),

pp. 264— 278., 8 ábra, Bratislava
Dudko A.—Madarasi A.—Majkuth T.—
Pintér A.— Csörgei J.— Schönviszky
L.: Kompleksznoje geofizicseszkoje izu-

csenije eocenovogo vulkanizma v rajone
gór Velence (50 km jugo-zapadneje g.
Budapesta) — Complex geophysical ex-
ploration and perspectives of an eocene
volcanic region in the Velence Mts.
Proc. of the 27th Internat. Geophys.
Symposium, Bratislava, 7—10. 9. 1982.
Vol. A (I), pp. 425— 442., 9^ ábra, Pozsony

Dudko Antonyina: lásd: Odor L.

Embey-Isztin A.: Statistical analysis of
major element patterns in basaltic rocks
of Hungary. Acta Geol. Acad. Sci. Hung.
1981. 24, pp. 351— 368., 8 ábra, 3 táb-
lázat, or. R.

Embey-Isztin A.: Major element patterns
in Hungárián basaltic rocks. An ap-
proach to determine their tectonic set-

tings. Proc. of the 17th Assembly of the
ESC Budapest, 1980. pp. 601 — 607.,
4 ábra

Erkel A.— Király E.— Simon P.—Ver
L.: Opüt primenenija elektrorazvedocs-
noj apparaturü novogo tipa — First
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experiences gained with a new geo-
electric equipment. Proc. of the 27th
Internat. Geophvs. Symposiiim, Brati-
slava 7—10. 9. "1982, Vol. B (II), pp.
242— 251., 7 ábra, Bratislava

Farkas I.—Gyerkó P .—Kardeván P.—
Kezessy G.: New application possibili-

ties of electromagnetic frequency sound-
ing — Novüje vozmozsnoszti primene-
nija metoda elektromagnitnogo csasztot-
nogo zondirovanija. Proc. of the 27th
Internat. Geophys. Symposium, Brati-
slava, 7— 10. 9. 1982, Vol. B (II), pp.
229— 230., Bratislava

Fáyné Tátray M.: Adatok a Gerecse-el-
téri áthalmozott dolomittörmelékes össz-

let ismeretéhez. Ált. Földt. Szemle, 17.

pp. 101— 114., 2 ábra, ang. R.
Fehér A. M.: A felszín alatti víztározás
néhány külföldi példája. Hidr. Táj.,

április, pp. 38— 39
Ferencz B.

—

Nagy A.: Hévízbeszerzési
lehetségek medd CH-kutatófúrások
felhasználásával Vas megyében. MHT
Déldunántúli Vízügyi Ifjúsági Napok
1982. május 6—7. anyaga 1. szekció,

pp. 99— 111., 5 ábra. MTESZ-Magvar
Hidr. Társ. kiadása, Budapest

Fodor Gy.: Az érc- és ásványbányászati
iparág termelés-korszersítésébl adódó
bányaföldtani feladatok — Montangeol.
Aufgaben für die Modernisierung dér
Produktion im Industriezweig Erzberg-
bau und Gewinnung nichtmetalüscher
Rohstoffe. Földt. Kút. XXV. évf. 3— 4.

sz. pp. 50—51
Fodor Tamásné— Sckeuer Gy.— Schwei-
zer F.: Az Erdélyi-medence és a Keleti-

Kárpátok fontosabb édesvízi mészk-
elfordulásainak összehasonlító vizsgá-

lata a hazaiakkal — Vergleichsunter-
suchung dér wichtigsten Süsswasserkalk-
vorkommen des Siebenbürgischen Bek-
kens und dér Ostkarpaten mit denen
von Ungarn. Földt. Közi. 112. köt. 3. sz.

pp. 241— 259., 11 ábra, ném. R.
Földessy J.: lásd: Baksa Cs.

Franco, G. L.—Radócz Gy.—Nagy E.:

Contribution to the Study of Fossd
Coral Facies Development in Eastern
Cuba — K Voproszü iszszledovanija

razvitija iszkopaemüh Korallov v vo-

sztocsnoj csaszti Kubü. Acta Geol.

Acad. Sci. Hung. 24 (2— 4) 1981. pp.
257— 264., 1 táblázat, 1 térkép, or. R.

Franyó F.: The Scientific and Practical

Significance fór Investigating the Qua-
ternarv Fluviatile Alluvial Fans of the

Foreland of the Bükk and Mátra Moun-
tains. Quaternary Studies in Hungary,
INQUA Hungárián National Committee,
Budapest, 1. 1982. pp. 95—105., 4 mell.

Galácz A.: Frogdenites (Ammonitina,
Otoitidae) front the Bajocian of Lókút,
Bakony Mts, Hungary. Ann. Univ. Sci.

Budapestinensis, Sect. Geol. XXI. pp.
25-29

Gálfi J.— Liebe P.: Az elektromos fajla-

gos ellenállás és a szivárgási tényez
kapcsolata törmelékes vízadó kzetek-
ben — Szvjaz’ udel’nogo elektricseszkogo
szoprotivlenija i koefficienta fil’tracii v
oblomocsnüch vodonosznüch porodach
— The relationship between specific
electric resistivity and the permeability
coefficient in klastic water bearing rocks
— Le rapport de la résistance électrique
et du coefficient d’infiltration dans les

aquiféres é forte granulométrie. Vízügyi
Közi. 63. évf. 3. f. pp. 437— 448., 5 ábra,
1 táblázat, ang., fr., or. R.

Gálos M.: Evaluation of creep tests fór
rocks. Proc. 4th Internat. Congress.
Internat. Assoc. of Engeneering Geo-
logv. New Delhi, India, 10—15. dec.
1982. Vol. III. Therne 1. pp. III. 201—
204., 5 ábra, fr. R.

Gálos M.— Kertész P.—Kürti I.: Bericht
über eine komplexe Versuchsserie zr Be-
urteilung von Gehwegplatten in Ungarn.
Technische Informationen, Zuschlagstof-
fe und Natursteine. Grossráschan. 1982.
2. sz. pp. 15—31., 13 ábra, 4 tábla

Gálos M.—Kertész P.: Tagoltság és ta-

goltsági felvétel hidrogeológiai szem-
pontból a kzetfizikai modellben — Dis-
continuity and its survey in petro-
physical models from the point of view
of hydrogeology. Nemzetközi Bányavíz
Szöv. I. kongresszusa, Budapest, 1982.
Kiadvány A. pp. 45— 56., Proc. A. pp.
43— 54., Kivonat p. 8., Abstract p. 8., 5
ábra, ang. R.

Gálos M.— Kertész P.—Marék I.—
Udvary J.: Hazai és külföldi zúzottk
termékszabványok értékelése — Die
Auswertung dér heimischen und aus-
lándischen Produktstandarde für Schot-
ter — Evaluation of Standard Specifica-

tions fór Crushed Rocks. Építanyag,
XXXIV. 7. 272— 280. 4 táblázat, ang.,

ném., or. R.
Gálos M.—Kertész P.—Kürti I.— Ma-
rék I.: Le comportement géotechnique
des roches carbonatées employées en
Hongrie. Bull. of the Internat. Ássoc. of
Engineering Geology, No. 25. pp. 67—
72., 7 ábra, 2 táblázat, ang., fr. R.

Gálos M.: lásd: Asszonyt Cs.

Gatter I.: Untersuchungen dér fluidén
Einschlüsse in den erzhaltigen Bildun-
gen des West-Matragebirges (Oberflách-
liehe Indikationen) 5 ábra, 4 kép. Anna-
les Univ. Sci. Rol. Eötvös Sect. Geol.

Tóm. XXII. 1980, pp. 63— 79., ném. R.
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Gatter I.: Fluid inclusion studies on the

polymetallic deposit of Gyöngyösoroszi
(N. Hungary). 6th IAGOD 1982. Ab-
stract of Papers, p. 199. Tbilisi, ang. R.

GÉczv B.: Az állatok törzsfejldése. Az
élvilág evolúciója. Evolúció II, pp.
111 — 172

Géczy B.: The Davoei Zóna in the Bakony
Mountains. Ann. Univ. Sci. Budapesti-
nensis, Sect. Geol., XXI., pp. 3— 11

Géczy B.: Lamarck és Darwin. Magvet
Kiadó, Gyorsuló id, Bpest, 1982. p. 171,

6 kép
Gerber P.: A barnakszén-kutatás értéke-

lése a bányászati tapasztalatok függvé-
nyében — Einschátzung dér Braun-
kohleerkundung als Funktion dér berg-

mánnischen Erfahrungen. Földt. Kút.
XXV. évf. 3— 4. sz. pp. 14— 19., 2 ábra,

2 táblázat
Gerber P.: lásd: Bagoly I.

Gerei L.: lásd: Pécsi M.
Gerei L.: lásd: Pécsiné Donáth É.
Grecula P.—Karamata S.— Szederké-
nyi T.—Varga I.—Vozár J.: Correla-

tion of Pre-Mesozoic units along the geo-

traverse Dubrovnik—Növi Sad—Bükk
Mountains—Tatra Mountains. Abstract
Vol. of CBGA XII. Congress, 8—13.
Sep. 1981. pp. 278—279. Bucharest.
1981. 1 ábra

Greschik Gy.: Építésföldtani és geotech-
nikai elmunkálatok. Metró kézikönyv.
Bp. Mszaki Kiadó pp. 154—189

Gulyás Pálné: lásd: Hernyák G.
Gyalog L.— Kaiser M.—Raincsák Gy.:

Csór 1 : 20 000. A Bakony hegység föld-

tani térképe, 20 000-es sorozat. Bp. 1982.

Gyalog L.: lásd: Odor L.

Gyarmati P.: A boldogkváraljai régészeti

anyag kzettani vizsgálata (in T. Dobosi
V.) Fólia Archaeologica. XXXII. 1981.

pp. 31— 34
Gyarmati P.: Perliti Tokajszkih Gór —

Perlites of the Tokaj Mountains. Geo-
logická stavba a nerastné suroviny hra-
nicnej zóny Vychodnych a Západnych
Kárpát. 1981. Kosice. pp. 137—143.,
3 ábra. ang. R.

Gyarmati P.: A Tokaji-hegységi perlit-

kutatás és prognózis eredményei. Földt.
Kút. XXV. évf. 2. sz. pp. 61-68.,
7 ábra, 4 táblázat

Gyurkó P.: lásd: Farkas I.

Haas J. : Lóczy térképe nyomán a Balaton-
felvidéken. Vándorbot. Természet Vilá-

ga. 113. évf. 8. sz. 1982. pp. 367— 369.,
3 kép

Haas J.: A bauxit-prognózis földtani mód-
szerei. MTA X. Oszt. Közi. 15/1 — 2.,

1982. Bp. pp. 161— 167., 3 ábra

Haas J.: Faoies Analysis of the Cyelic
Dachstein Limestone Formation, (Upper
Triassic) in the Bakony Mountains,
Hungary — Facies Analyse dér zyk-
lischen Dachstein-Kalke (Ober Trias)
des Bakony-Gebirges, Ungarn., Facies
6/1982. Inst. f. Paláont. dér Univ. Erlan-
gen-Nürnberg. pp. 75— 83., 3 melléklet,
ném. R.

Haas J.— Dobosi Klára: Fels-triász cik-

lusos karbonátos kzetek vizsgálata ba-
konyi alapszelvényeken — Investigation
of Upper Triassic Cyelic Carbonate
Rocks in Kev Sections in the Bakony.
MÁFI Évi Jel. 1980. Bp. 1982. pp.
135— 168., 5 ábra, 10 tábla, 1 melléklet,
ang. R.

Haas J.: lásd: Császár G.
Hably Lilla: Egerian (Upper Oligocene)

Macroflora from Vercemaros (Hungary).
Acta bot. Acad. Sci. Hung. Vol. 28.

fasc. 1— 2.
r pp. 91— 111

Hadnagy Á.— Lorberer A.: Geologul
Stanislaw Staszic si importanta activi-

tatii sale pentru cunoasterea geologica
a Romaniei — Geologist Stanislaw
Staszic and the importance of his activ-
ity fór geological knowledge of Rouma-
nia; Nymphaea (Fólia naturae Bihariae).
vol. VIII— IX., pp. 531— 547., Oradea,
1980— 1981. 3 ábra, 1 táblázat, 2 térkép-
melléklet, ang. R.

Hajdúné Molnár Katalin—Hámor G.:
Erláuterungen zu lithotektonischen Pro-
filén dér neogenen Molasse in Nord-
ungarn und in dér GroBen Ungarischen
Tiefebene. Veröffentlichungen des Zen-
tralinstituts für Physik dér Erde No. 66.

Potsdam, pp. 147—153., 4 ábra
Hajós Márta: Alsó-miocén Eggenburgien
Diatomák Észak-Magyarországról —
Lower Miocéné Eggenburgian Diatoms
from Northern Hungary. MAFI Évi
Jel. 1980. Bp. 1982. pp. 345— 369.,

1 ábra, 1 táblázat, 6 tábla, ang. R.
Hajós Márta: Miocéné (Eggenburgian)
Diatoms from North Hungary. Acta
Geol. Acad. Sci. Hung. Vol. 25. No.
1— 2. 1982. pp. 49— 64., 3 ábra, 1 tábla,

6 táblázat
Halmai J.: Diatomás agyagmárga betele-

pülés a fóti formációban — Diatoma-
ceous clay-marl in the Fót Formation N
Hungary. MÁFI Évi Jel. o 1980. Bp.
1982. pp. 41— 44., 2, ábra, ang. R.

Halmai J.—Jámbor Á.—Ravaszné Ba-
ranyai Lívia—Vet I.: A Tengelic 2. sz.

fúrás földtani eredményei — Geological
Results of the Borehole Tengelic 2.

MÁFI Évk. LXV. Bp. 1982. pp. 1-113.,
24 ábra, 9 tábla, ang. R.

Halmai J.: lásd: Császár G.
Harnos J.: lásd: Hernyák G.
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Harsányt A.: lásd: Bagoly I.

Havas L.: lásd: Bállá Z.

Hámor G.: Vitális István szobránál. Földt.
Közi. 112. k. 2. f. pp. 185—188

Hámor G.: A földtani alap- és elkutatás
jelentsége a földtani természeti er-
források feltárásában. MTA X. Oszt.
Közi. 15/1-2. 1982., pp. 123-129

Hámor G.: A Magyar Állami Földtani In-
tézet 1980 évi eredményei — 1980
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Kordos L.: lásd. Ször Gy.
Koreczné Laxy Ilona: A Tengelic 2. sz.

fúrás miocén Foraminifera faunája —
Miocéné Foraminifera Faumi from the
Borehole Tengelic 2. MÁFI Évk. LXV.
köt. Bp. 1982. pp. 151— 189, 1 ábra, 1

táblázat, 14 tábla, ang. R.
Korim K.: A Nemzetközi Gyógyvíztech-

nikai Társaság (SITII) XVIII. kongresz-
szusa (Balatonfüred, 1982. IX. 15—
20.) — Vízkutatás 1982. 5. p. 14.

Korim K.: A Románia nyugati síksági
határvidékén elforduló hévizek kuta-
tása — Vízkutatás 1982. 5. p. 10.

Kormány T.—Marton D.—Nagy G.—
Nagy I.—Nagy L.—Rajéi I.— Záray
Gy.: Spektroszkópiai módszerek együt-
tes alkalmazása vékonyréteg technoló-
gia ellenrzésére — NiCr. XXV. Magyar
Színképelemz Vándorgylés, Sopron,
1982. jún. 14— 18. eladás-összefogla-
lásai pp. 370— 371.

Korpás L.: Bakonybél. Magyarázó a Ba-
kony hegység 20 000-es földtani térkép-
sorozatához. MÁFI, Budapest, 1982.

Korpás L.: Sut. Magyarázó a Bakony
hegység 20 000-es földtani térképsoro-
zatához. MÁFI, Budapest 1982.

Korpás L.: lásd: Császár G.
Korpás Lászlóné : A Tengelic 2. sz. fúrás

pannóniai Mollusca faunája — Pan-
nonian Mollusc Faima from the Bore-
hole Tengelic 2. MÁFI Évk. LXV. köt.
Bp. 1982. pp. 291-303, 2 táblázat, 3
tábla, ang. R.

Korvin G.: Certain problems of seismic
and ultrasonic wave propagation in a
médium with inhomogenities of random
distribution. Ili. Statistics of the diffuse
reflection shadow following a rough
reflecting boundary — A véletlen köze-
gek elmélete és a szeizmikus, valamint
ultraszonikus hullámterjedés néhány
problémája. III. Az egyenletlen felszín
reflexiós határfelületeket követ diffúz
reflexiós árnyék statisztikai tulajdonsá-
gai — Teorija szlucsajnüh szred u ne-
kotorüje problemü raszprosztranenija
szejszmicseszkih i ultrazvukovüh voln.
III. Sztatiszticseszkije oszobennoszti dif-

fuznoj teni otrazsenyij, proszlezsivaju-
scsej nerovnüje otrazsajuscsije granieü.
Geofiz. Közi. Vol. 28., No. 1., pp. 5—
19., 4 ábra

Korvin G.: Axiomatic characterization
of the generál mixture rule. Geoexplora-
tion Vol. 19., No. 4., pp. 267— 276.,

Amsterdam
Korvin G.: lásd: Kengyel M.
Kovács B.: A szeizmikus kutatás új irá-

nyai. Mszaki-Gazdasági Tájékoztató 23.

évf. 1. sz., pp. 59—74., 4 ábra, 1 táblá-

zat

Kovács F.: lásd: Jeneyné Jambkik R.
Kovácsné Bodrogi Ilona: lásd: Csá-

szár G.
Kovács S.: Problems of the „Pannonian
Medián Massif” and the Plate Teetonic
Concept. Contributions based on the
Distribution of Laté Paleozoic — Early
Mesozoic Izopic Zones. Geol. Rundschau.
71. Jg. 2. Stuttgart, 1982. pp. 617— 640.
4 ábra

Kozur, EL: Beitráge zr Taxonomie und
stratigraphischen Auswertung dér un-
tertriassischen Conchostracen. Geol. -Pa-
laont. Mitt. Innsbruck, t. 12. 1982. 30
old., 10 tábla

Kozer, EL: Einige neue Ostracoden-Arten
aus dem Oberperm des Bükk-Gebirges
(Nordungarn) Proc. Geoinst. Jg. XXI.
1981. (1982). Beograd. pp. 199— 204.
1 tábla

Körmendi A.: lásd: Bodoky T.
Körmendi A.: lásd: Hermész M.
Kszegi L.: lásd: Bitrlán Z.
Kremszner M.: Mélyfúrás-geofizikai mód-

szerek alkalmazása vízkutak felderít
vizsgálata során. Hidr. Táj. április, pp.
11 — 13. 2 ábra, 1 táblázat

Krolopp E.: A Pilismarót -diósi paleolit

telep kultúrrétegébl származó minta
malakológiai vizsgálata. In: T. Dobosi
Viola: Pilismarót-Diós: Új skori telep

Communicationes Archeologicae Hun-
gáriáé, 1. (1981). 1982. Bp. pp. 1 — 25.

Krolopp E.: A malakológia régészeti fel-

használása. Régészeti Továbbképz Fü-
zetek. 1. Budapest, 1982. pp. 28— 30.

Krolopp E.: Biostratigraphic Classifica-

tion of Pleistocene Formations in Hun-
gary on the Basis of their Mollusc Fauna
Quaternary Studies in Hungary. Buda-
pest 1982. pp. 107— 111, 1 tábla

Krolopp E.: Negyedidszaki sztratotípu-

saink Mollusca faunája, Sütt — Mollusc
Fauna of Quaternary Stratotypes from
Hungarv (Transdanubia). Sütt. MÁFI
Évi Jel. 1980. Bp. 1982. pp. 371-380.
2 ábra, 1 táblázat, ang. R.

Krolopp E.—Vörös I.: Macro-Mammalia
és Mollusca maradványok a Mezlak —
Szélmez pusztai tzegteleprl — Macro-
Mammila und Mollusca Reste des Tor-

flagers Mezlak — Szélmez puszta. Fó-
lia Hist. Nat. Bakonyiensis, 1. 1982. pp.
39— 64, 13 ábra, ném. R.

Krolopp E.— Szónoky M.: Az s-Körös
körösladányi rétegsorának paleo-ökoló-

giai és sföldrajzi vizsgálata — Paleoeco-

logical and Paleogeographical Investiga-

tion of the Körösladány Series of the Öld
Körös. Alföldi Tanulmányok, 6. 1982.

pp. 7— 23, 5 ábra, 2 táblázat ,
ang., or. R.

Krolopp E.: lásd: Jánossy D.
Krolopp E.: lásd: Kordos L.
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Kubovics 1.— Bilik I.: Basaltic rift-vol-

eanism in the Hungárián mesozoic. —
IAVCEI-IAGG Scient. Assembly (Major
Inasait Types) Reykjavik, Iceland, 1982.

p. 53.

Kubovics I.: lásd: Óváry I.

Kürti I.: lásd: Gálos M.

Láng S.: Az ázsiai monszunvidékek hidro-

meteorológiai és félszínfejldési folyama-
tainak évszakos változásai újabb megvi-
lágításban. Hidr. Táj., április, pp. 39— 42.

2 ábra
Lefler J.: lásd: Sajgó Cs.
Lelkes-Felvári Gyöngyi: A Contribu-

tion to the Knowledge of the Pre-Alpine
Metamorphism in the Kszeg-Vashegy
Area (Western Hungary). Neues Jb.
Geol. Paláont., Mh. 5. sz. Stuttgart,

1982. pp. 297— 305, 3 ábra, 2 táblázat,

ang., ném. R.
Lénárt L.: A létrási-vizesbarlang víz-

kémiai vizsgálata — Contribution to the
hydrochemical examination of the Vizes
at Létrás. Karszt és Barlang, 1980. II.

57— 64, 2 ábra, 4 táblázat, 1 térkép
Lénárt L.: A miskolci barlangkutatás és a

bükki barlangok összefoglaló ismerte-

tése I. Borsodi Mszaki Gazdasági Elet,

27. 1982. 3. 11—15. 2 táblázat
Lénárt L.: Élettelen természeti viszonyok

(Földtani értékek) 6—13; 34— 36; 38—
39. 5 ábra, 1 táblázat; 3 térkép. Aggte-
leki tájvédelmi körzet Bioszféra Rezer-
vátum. Országos Környezet és Termé-
szetvédelmi Hivatal Északmagyarországi
Felügyelsége, Miskolc, 1982. 1—40. Agg-
telek, Biosphere, Reserve. Szerk.: Bartus
Elemér.

Lénárt L.: Magyarország karsztterületei

és jelentsebb barlangjai. Borsodi M-
szaki Gazdasági Élet, 27. 1. 1982. pp.
7—10. 1 táblázat, 1 térkép

Liebe P.— Lorberer A.: A baranyai ter-

mális karsztrendszerek hidrogeológiai és

termodinamikai jellemzi. Magyar Hidr.
Társaság II. Orsz. Vándorgylés, Pécs,
1981. júl. 1 — 2. anyaga II. k. pp. 74— 82.

5 ábra, 1 táblázat
Liebe P.—Nagy A.: Hozzászólás a „Ma-

ros hordalékkúp vízkutatásának jelen-

legi helyzete” c. eladáshoz. KÖVIZIG
Szemle (Gyula) pp. 12— 13.

Liebe P.: lásd: Gálfi J.

Liebe P. lásd: Heyduck Gy.
Liebe P.: lásd: Horváth F.
Lorberer A.: A Lengyel Földtani Társu-

lat Vándorgylése (1980. IX. 11— 14.)

Földtani Közlönv 111. k. 2. f. pp. 373—
374.

Lorberer A.: lásd: Liebe P.
Lorberer Á.: lásd: Hadnagy A.
Lovas A. Gy.: lásd: Dódony I.

Lukács B.: lásd: Somos L.

Lukács Z.-né: lásd: Pogácsás Gy.

Madai L.: A nagykapacitású külfejtések
termelést segít bányaföldtani elké-
szít munkái — Montangeologische Vor-
bereitungsarbeiten zr Förderung in
Tagebau-Bergwerken von hóhér Kapa-
zitát. Földt. Kút. XXV. évf. 3— 4. sz.

pp. 27-29.
Madai L.—Radócz Gy.— Szokolai Gy.:
A Cserhát-Mátra-Bükkalji lignitterület

áttekint térképe 3. Ismeretességi, fajla-

gos fedvastagsági és összesített telep-

vastagsági változat. MAFI, Budapest,
1982.

Madai L.: lásd: Cselleng L.
Madai L.: lásd: Jaktjs P.
Madarasi A.: lásd: Dudkó A.
Majkuth T.— Rezessy G.— Szabadváry

L.: Possibilities of the integrated geo-
physical methods in brown-coal prospect-
ing — Vozmozsnoszti kompleksznüh
geofizicseszkih metodov v razvedke ugol-
nüh mesztorozsdenij. Proc. of the 27th
Internat. Geophys. Symposium; Bra-
tislava, 7— 10. 9. 1982., Vol. A(I), pp.
443— 444., Bratislava

Majkuth T.— Szabadváry L.— Szabó
N.

—

Végh Sándorné: Geofizikai mér-
módszerek lehetségei a bányávízvéde-
lemben. A Nemzetközi Bányavíz Szö-
vetség I. Kongresszusa, egyben a VIII.
Bányavízvédelmi Konferencia; Buda-
pest, 1982. ápr. 19— 24., Kiadvány A.
pp. 115— 127., 9 ábra

Majkuth T.: lásd: Dudko A.
Majkuth T.: lásd: Hermész M.
Majkuth T.: lásd: Nemesi L.
Maksimovic Z. — Pantó Gy.: Nickel-bear-

ing ph logopite from the nickel-iron de-
posit Studena Voda (Macedónia). Bull.

Acad. Serbe Sci. LXXX. No. 22. pp.
1 — 6., 1 ábra, 1 táblázat, 3 tábla

Mantuano J.— Jósa E.—Bognár E.: A
Djurdjevac-Barcsi vízlépcsrendszer fel-

tárási koncepciója, különös tekintettel a
magasparti felszínmozgási területre —
The concept of the Djurdjevac-Barcs
barrage System, with special reference
to the surface movement area of the
high bank — Koncepcija vodokaskadnoj
szisztemü Djurdjevac-Barcs, sz udele-
niem oszobogo vnimanija poverhnoszt-
nüm szdvígam na krutüh beregah. Mér-
nökgeológiai Szemle, 27. pp. 85— 97.

Marék I.: lásd: Gálos M.
Marék I.: lásd: Kertész P.
Markó B.: lásd: Bagoly I.

Marton D.: lásd: Kormány T.
Mauritz Gy.: lásd: Takács S.

Mályusz Lívia: A Budapesti Sportcsar-
nok geotechnikai munkái. Mszaki Tér-
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vezés. 22. évf., 9., pp. 40— 43., 7 ábra,
1 kép

Márton Eh: Tectonic implication of
palaeomagnetic data fór the Carpatho-
Pannonian region. Earth Evolution Sci-

ences 3— 4/1981, pp. 257— 264., 2 ábra,
2 táblázat, Wiesbaden.

Márton Em: Laté Jurassic (Early Creta-
ceous) magnetic stratigraphy from the
Sümeg section, Hungary. Earth and
Planetary Science Letters, 57., pp. 182—
190., 9 ábra, Amsterdam

Márton E.—Márton P.: A refined Meso-
zoic polar wander path of the Transdanu-
bian Central Mts and its bearing on the
history of the Mediterranean. EGS—
ESC abstracts, Leeds, p. 73. Leeds

Márton E.: lásd: Márton P.
Márton P.—Márton E.: Remanent mag-

netization of red pelagic limestone of
Lower-Middle Jurassic age from the
Transdanubian Central Mts. EGS—
ESC abstracts Leeds, p. 85. Leeds

Márton P.: lásd: Márton E.
Mátyás E.: Üj feladatok és megoldások

a Tokaji-hegység bányaföldtanában
Neue Aufgaben und Lösungen in dér
Montangeologie des Tokajer Gebirges.

Földt. Kút. XXV. évf. 3— 4. sz. pp.
61— 83. 18 ábra
Mensáros P.— Sóki I.: A Gerecse-hegy-
ség déli elterének földtani kutatása. —
Alkalmi kiadvány, Tatabánya

Meskó A.: lásd: Bodoky T.

Mészáros F.: lásd: Baráth I.

Miháltzné Faragó Márlv: Pollenszelvé-

nyek a medenceperemi pannonból —
Pollen profiles from the basin marginal
Pannonian. — Földt. Közi. 112. köt. 2.

sz. pp. 161 — 167. 5 ábra, ang. R.
Miháltzné Faragó M.: Tiszántúli alap-

fúrások palynológiai vizsgálata — Pa-
lynological Examination of Key Bore-
holes to the East of the Tisza River.

MÁFI Évi Jel. 1980. Bp., 1982. pp.
103—119. 2 ábra, 2 táblázat, 3 tábla,

ang. R.
Mihály S.: Új Tabulata faj a szendri kö-

zéps-devonból — Eine neue Tabulata-
Art aus dem Mittel-Devon von Szendr,
NO-Ungarn. MÁFI Évi Jel. 1980. Bp.
1982. pp. 261— 265, 1 tábla, ném. R.

Mihály S.: lásd: Nagy E.
Migály B.: Másodlagos dolomitosodás a
Tatabánya Kálváriahegyi eocén mész-
kben — Sekundáre Dolomit isat ion im
Eozánkalkstein des Kalvarienberges von
Tatabánya — Secondary Dolomitisa-
tion in the Eocéné Limestone of Ta-
tabánya-Kálváriahegy. Építanyag,
XXXTV. 9. 329— 331. 6 ábra, ang., ném.,
or. R.

Mindszenty A.: Diagén kalcit az ihar-

kúti bauxitban — Diagenic calcite in
the Iharkút bauxite — Földt. Közi. 112.
köt. 3. sz. pp. 261— 266. 3 ábra, ang. R.

Mindszenty Andrea: lásd: Szantner F.
Moldvay L.: Környezetföldtani vizsgála-

tok Baja környékén — Environmental
Study of the Baja Region S Hungary.
MÁFI Évi Jel. 1980. Bp. 1982. pp.
537— 541. 2 ábra, ang. R.

Molnár I.: lásd: Kengyel M.
Monostori M.: Az slénytan legújabb

eredményei, IV. A kihalás problémája —
Progress in Paleontology IV. The prob-
lem of extinctions. slénytani Viták,

28., pp. 1-13.
Monostori M.: Oligocene ostracods from

the surroundings of Budapest. Ann.
Univ. Sci. Budapestinensis, Sect. Geol.,

XXI., pp. 31—102., 9 tábla
Mónus F.: A bányaföldtani tevékenység

sajátos problémái a cementiparban —
Spezielle Probleme dér montangeologi-
schen Tátigkeit in dér Zementindustrie.
Földt. Kút. XXV. évf. 3— 4. sz. pp.
38-41.

Moyzes A.: Felszínmozgásveszélyes terüle-

tek kataszterezésének jelentsége az épí-

tés területén. Építési Kutatás Fejlesz-

tés, 1982. 1., pp. 21 — 23., 2 ábra

Nagy A.: lásd: Liebe P.
Nagy B. Typy zrudenia v Börzsöny —
re mineralizations in the Börzsöny
Mts. Northern Hungary. Geol. Stavba.
A Nerastné suroviny Hranicnej zóny
Vychodnych A Zapadnych Kárpát.
Zbornik referatov 20 Szeminara Geol.

dni J. Slarika, 1981. Spisska Nova Vés.

1982. pp. 161—164. ang. R.
Nagy B.: A rudabányai ércesedés össze-

hasonlító ércgenetikai vizsgálata — A
Comparative Metallogenetic Study of

the Rudabánva Mineralization (N Hun-
gary). MÁFI Évi Jel. 1980. Bp. 1982. pp.
45— 57. 2 táblázat, 3 tábla, ang. R.

Nagy B.: lásd: Sztrókay K. I.

Nagy B.-né: lásd: Szabó Cs.

Nagy E.: lásd: Franco G. L.

Nagy E.: lásd: Radócz Gy.
Nagy G.: Ritkaföldfém ásványok eiekt-

ronmikroszondás elemzése. XXV. Ma-
gyar Színképelemz Vándorgylés, Sop-
ron, 1982. jún. 14—18. eladás-össze-
foglalásai. pp. 268— 269.

Nagy G.: Bazaltban lev vastartalmú spi-

nellek elektron-mikroszondás vizsgálata.

XII. Magyar Elektronmikroszkópos és

Mikroanalízis Konferencia, Eger, 1982.

márc. 29— 31. eladáskivonatai, pp.
51 — 52.

Nagy G.: A Pilishegység ÉNy-i részének

szerkezetföldtani sajátosságai és a Len-

cse hegyi karsztvízvédelem — Tectonic
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Peeuliarities of the Nothwestern Pilis

Hangé and Karstie Water Control at

Lencsehegy. Földt. Közi. 112. köt. 2.

sz. 1982. pp. 129—142, 4 ábra, 2 táblá-

zat. ang. R,
Nagy G.: lásd: Kormány T.
Nagy I.: lásd: Kormány T.

Nagy I. Z.: si típusú ammonoideák
(Flickiidae) a bakonyi középs krétából
— Aneient-Type ammonoids (Flickiidae)

from the Middle Cretacecus of the Ba-
kony Mts. — si. Viták, 28. pp. 69— 77.

Nagy L.: lásd: Kormány T.
Nagy Lászlóné— Bodor Elvira: A Ten-

gelic 2. sz. fúrás miocén palynomorphái
— Miocéné palynomorphs from the
Borehole Tengelic 2. MAFI Évk. LXV.
köt. Bp. 1982. pp. 117—139, 2 táblázat,

4 tábla, ang. R.
Nemesi L.—Hobot J.—Varga G.: A tel-

lurikus és magnetotellurikus mérések sze-

repe a Dunántúl földtani megismerésé-
ben. Magyar Geofizika XXIII. évf. 5—
6., pp. 205— 218., 10 ábra, ang., or.

R.
Nemesi L.— Bognár E.—Lavdanszu-
ren—Hovdhan—Majkuth T.—Tóth
Cs.: Kompleksznaja geofizicseszkaja raz-

vedka v pusztine Góbi — Complex geo-
physical exploration in the Góbi deseit.

Acta Geodaetica, Geophysica et Mon-
tanistica Acad. Sci. Hung. Vol. 17 (2)

pp. 291— 306., 10 ábra, or. R.
Némedi Varga Z.: A mecseki feketek-

szén-telepek gázkitörés veszélyességének
földtani alapjai — Geologische Grund-
lagen des Gasausbruchsgefahr dér
Schwarzkohlenflöze im Mecsekgebiet —
Geological bases of the gas outburst
hazard of the black coaldeposits in the
Mecsek area. Bányászati és Kohászati
Lapok — Bányászat 115. évf. 9. sz. pp.
605— 661. 5 ábra, 1 táblázat

Odor L.—Dudko Antonyina— Gyalog
L.: A Velencei-hegység északkeleti ré-

szének metallometriai értékelése — A
Metallometric Evaluation of the NE
Velence Mountains. MÁFI Évi Jel. 1980.
Bp. 1982. pp. 211— 227, 5 ábra, 4 táblá-
zat, 2 mell. ang. R.

Oravecz J.: Bak A., Bállá S., dr. Berencei
R., dr. Domokos Gy.-né, Szilágyi P.:

Magyarország az rbl. Könyvismerte-
tés. Hidr. Táj., október, pp. 39— 40.

RSovai I.: Determination of the velocity
and direction of the groundwater flow
by geoelectric methode. — Ann. Univ.
Sci. Budapestinensis, Sec. Geol. Tóm.
XXII. pp. 127—137. 3 ábra, Budapest

Óvári I.— Kttbovics I. et al.: Space domain
pixels in monolager tissue cultures mor-
phometric analysis I., Acta Agronom.

Acad. Sci. Hung. 31. Budapest, 1982. pp.
305-316.

Örkényiné Bondor Lívia—Vinczéné
Szeberényi Helga: Ritka plagioklász
összenövések magyarországi andezitek-
bl — Rare Plagioclase Intergrowths
from Hungárián Andesites. — Földt.
Közi. 112. köt. 2. sz. pp. 89— 110, 4.

ábra, 7 tábla, ang. R.

Palkóné Bernáth É.: A nyersanyag-
kutatás geofizikai módszerei. In: Tamás
F. (fszerk.): Szilikátipari kézikönyv.
Mszaki Könyvkiadó, Budapest, pp.
187—192. 5 ábra, 1 táblázat

Pantó Gy.: REE geochemistry of Neogene
volcanites in Hungary. Évolution of
extensional basins within regions of
compression, with emphasis on the
Intra-Carpathians. Workshop/Discussion
Meeting at Veszprém, Hungary, June
20— 26, 1982. Eötvös L. Tud. Egyetem,
Budapest kiadványa, p. 48.

Pantó Gy.: lásd: Dangic A.
Pantó Gy.: lásd: Maksimovic Z.

Papp Z.: A Zámolyi forrás rekonstrukciós
vizsgálata. Hidr. Táj., április, pp. 19— 21.

2 ábra
Partényi Z.: lásd: Balogh Kadosa
Pákozdi I.: lásd: Bajzik Gy.
Pákozdi L: lásd: Josepovits Gy.
Párdutz Á.: lásd: Kedves M.
Pártay G.— Szendrei G.: Gipsz kiválások

vizsgálata röntgen mikroszondával és

pásztázó elektronmikroszkóppal. — Ag-
rokémia és Talajtan. 30. k. 1— 2. sz. 1981.

pp. 240-242.
Peregi Zs.: Látogatás a Vörös-tenger
mélyén. Föld és Ég. 17. évf. 7. sz. 1982.

pp. 208— 211., 9 kép
Peregi Zs.: Mongóliái kolostorok I-II.

Turista Magazin 93. évf. 8— 9. sz. 1982,

pp. 9—13.
Peregi Zs.: lásd: Csongrádi J.

Petik P. A.: lásd: Kecskés Á.
Petrovics I.: lásd: Hermész M.
Petrovics I.: lásd: Kengyel M.
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Pleszkáts T.: Tengerfenékkutatás. — A
szellemi munka értéknövel szerepe a
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Magyar Geofizika XXIII. évf. 5— 6 sz.
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A(I) pp. 322— 336. Bratislava
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A magyar földtani irodalom jegyzéke, 1982. 381

ticseszkoj szisztemü (llja ekszpreszsza-
naliza glubokovodnüh oszadkov i konk-
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konkréciók expressz analízisére. — A
tengerek ásványi nyersanyagainak kuta-
tása cím KGST-INTERMORGEO ki-

advány, Moszkva, 1982. június 2— 5.
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Földt. és Bány. Oszt. Közi. 15. köt.
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(Japan) pp. 3 — 25, 10 mell.

Rumpler J.: lásd: Bodoky T.

Ság L.: A vegyipar néhány ásványi nyers-
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Scheuer Gy.: lásd: Kleb B.
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A Budakalászi— Óbudai-öblözet építés-
hidrológiai viszonyai. Hidr. Táj., április,
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VIII. Bányavízvédelmi Konferencia.
Budapest, 1982. április 19— 24. D szek-
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Padova. 1981., 5 ábra
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tember, pp. 311 — 323. 4 ábra, 1 táblázat
Szlabóczky P.: Karbonátos víztározók

rezervoármechanikai vizsgálatának né-
hány gyakorlati esete. OMBKE. K-
olaj-, Földgáz és Vízszakoszt. XVIII.
Vándorgylése. Siófok, 1982. szept. 4

táblázat

Szlabóczky P.: Tájékoztató az Országos
Földtani Kutató és Fúró Vállalatnál
folyó hidrogeológiai munkákról. Hidr.
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thermal analysis. — J. Thermal Analy-
sis, 23. pp. 83— 91, 7 ábra, 2 táblázat,
ném., or. R.

Ször Gy.— Borsy Z.: Paksi löszcsigák
kronológiai értékelése termoanalitikai
módszerrel — Chronological evaluation
of snail shells in the loess layers at Paks
with the thermoanalytical method. —
Acta Geographica Debrec., XVIII

—

XIX, pp. 185—196, 6 ábra, 2 táblázat,
ang. R.

Ször Gy.— Borsy Z.: Chronological eva-
luation of loess snails from Paks using
the thermoanalytical method. Quater-
nary Sudies in Hungary, Ed. by M.
Pécsi (INQUA Hungárián National
Committee, Budapest), 1982. pp. 181—
191. 6 ábra, 2 táblázat

Ször Gy.— Kordos L.: Chronostrati-
graphic evaluation of quaternary and
pliocene terrestrial strata by paleobio-
geochemical methods. — Quaternary
studies in Hungary. Ed. by M. Pécsi.

7*
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(IXQUA Hungárián XationalCommi 1 1ee

.

Budapest), 1982, pp. 113-115.
Ször Gy.— Kordos L.: Holocén gerinces

anyag paleobiogeokémiai módszerrel tör-

tén abszolút kronológiai és paleoklima-
tológiai értékelése — Absolute chronolo-
gical and palaeoclimatological evaluat-
ion of holocene vertebrate remnants by
palaeobiogeochemical method. — Földt.
Közi. Ili köt. 3— 4. sz. (1981.) pp.
472— 486., 8 ábra, 6 táblázat, ang. R.

Sztrókay K.: 100 éve született Mauritz
Béla. Földt. Közi. 112. köt. 4. sz. pp.
325— 329., 1 fénykép

Sztrókay Iy. I.—Nagy B.: Bismuth-
Tellm'ium Associations: New Minerals
of the Wehrlite Pilsenite Assemblage
from Hungary. re Genesis — The
State of the Art. 1982. Springer Veri.

Berlin-Heidelberg. pp. 773— 783.. lábra,
2 tábla

Szcs I.—Wein-Bruckner A.: Chroma-
tographic Investigation of Organic Mat-
ter from Rock Samples. Journal of
Chromatography. 241. 1982. Amsterdam,
pp. 113— Í20., 5. ábra

Szcs I.: lásd: Brkcknerné Wein Alice
Szvák II.: lásd: Sidó B.

Takács J.: lásd: DÓdony I.

T aká cs J.: lásd: Szakáll I.

Takács S.—Mauritz Gy.— Szlabóczky
P.—Yukovics F.: A nitráttartalmú m-
trágyázás vízszennyez hatása a Her-
nád-völgy környezetében. Hidr. Társ.

III. Orsz. Vándorgylés. I. köt., Deb-
recen, 1982. jún. 23— 25. pp. 331— 343.,

4 ábra, 3 táblázat

Tamás F. (fszerk.): Szihkátipari kézi-

könyv. Mszaki Könyvkiadó, Budapest,
1982. pp. 1—1007., 763 ábra, 362 táblázat

Taalásy I.: Az ásványvagyon-gazdálkodás
és a távlati tervezés kapcsolata —
Zusammenhang, zwischen Yorratsöko-
nomie und Perspektivplanung; Földt.

Kút. XXV. évf. 3— 4. sz. pp. 10—13.
Tardy J.: lásd: Járainé Komlódi Magda
T. Gecse Éva: A nagyegyházi bauxittelep

mikromineralógiai vizsgálata. — Micro-

mineralogical Studv of the Nagyegyháza
Bauxite Deposit. MAFI Évi Jel. 1980.

Bp. 1982. pp. 435— 448., 6 ábra, 5 táblá-

zat, ang. R.
T. Gecse Éva: lásd: Szantner F.

Tomschey O.: Kaolinit átalakulása a víz-

nyomás és a hmérséklet függvényében.
Építanyag 34., 6. pp. 217— 220., 2 ábra

Tóth Cs.: lásd: Horxuxg P.

Tóth Cs.: lásd: Szabadváry L.

Tóth Cs.: lásd: Nemesi L.

Tóth K.—Pénzes I.: Duzzadóképes vul-

káni üvegek (perlit, pumicit stb.) gya-

korlati minsítése — Praktische Quali-

fikation dehnbarer vulkanischen Gláser
(Perlit, Pumizit usw.) — Practical
Evaluation of Swellable Volcanic Rocks
(Perlite, Pumicite). Építanyag, XXXIV.
6. 212— 216. 2. ábra. ang., ném., or. R.

Tóth K.: lásd: Szantner F.
Tóth L.: lásd: Renner J.

Tóth M.: X-ray variance method to deter-
mine the domain size and lattice distor-

tion of ground kaolinite samples. Acta
Mineralogica-Petrographica XXIV 1980,
Supplementum Proceedings of the lOth
Kaolin Symposium in Budapest, 3 sep-
tember, 1979, IGCP Poject No. 23. 4 áb-
ra, 2 táblázat^

Tóth M.: lásd: Árkai P.
Tóthxé Németh Ildikó: lásd: Schetter

Gy.
Tóth S.: lásd: Pogácsás Gy.
Török E.: A Nagymarosi Duna-szakasz

hordalék és üledék jellemzi. Általános
Földtani Szemle, 17. sz. pp. 73— 99.,

9 ábra, 2 tábla, 2 kép, ang. R.

Udvardy J.: Folyami kavics és homok
halmazsrségét befolyásoló tényezk
elemzése — Analyse dér die Schütt-
diehte bestimmenden Faktorén bei Fluss—
Sand und schotter — Factors Influenc-

ing Aggregate Búik Densitv of Gravel
and Sand. Építanyag, XXXIV. 5. pp.
192—196. 5 ábra, 2 táblázat, ang., ném.,
or. R.

Udvardy J.: lásd: Gálos M.
Udvardi M.: lásd: Sooky-Tóth G.
Urbancsek J. (szerk.): Magyarország mély-

fúrású kútjainak katasztere, X. kötet

(az 1978-tól 1980-ig létesített kutakról).

Budapest, 1981. pp. 1 — 363. 154 mellék-

let

Varga G.: lásd: Nemesi L.

Varga I. : lásd: Grecula P.
Varga I.: lásd: Pogácsás Gy.
Varga Lné: lásd: Somos L.

Varga P.: A tardi agyag alsó tengeri

szintjének kora, allodapikus mészk-
betelepülések alapján — The lower
maríné member of the Tárd Clay: Its

age on the faunal evidence of allodapic

limestone beds. Földt. Közi. 112. köt.

2. sz. pp. 177— 184. 3 tábla, ang. R.
Varga P.: Influence on the Earth’s surface

internál stresses. 52. session Journees
Luxembourgeoises de Geodinamique.
Comptes rendus, Bruxelles

Varga P.: Earth tide observations with
recording gravimeter BN-07 (GS-11 No.
190) — Földárapály megfigyelések a
BN-07 (GS-11 No. 190) regisztráló

graviméterrel — Nabljudenija za zem-
nürni prilivami szamozapiszüvajuscsim
gravimetrom tipa BN-07 (GS-11 No.
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190). Geofiz. Közi. 28. kötet, 2., pp.
19— 32., 6 ábra

Varjú Gy.: Természetes szilikátipari nyers-
anyagok. In: Tamás F. (fszerk.): Szili-

kátipari kézikönyv. Mszaki Könyv-
kiadó, Budapest, pp. 109— 180. 11 táblá-

zat
Végh S.— Szili Gy.— Ság L.: Mexika.

Geologija, poleznüe iszkopaemüe i gor-
nodobüvajuscsaja promüslennoszt’. —
Annotation. GEOINFORM OBZOR.
Közgazd. és Jogi Könyvkiadó. Budapest,
1982., pp. 1 — 93., 5 ábra, 7 táblázat,

ang. R.
VÉgh-Neubrandt E.: Triassiasche Megalo-

dontaceae — Entwicklung, Stratigraphie
und Palaontologie. — Akadémiai Kiadó,
Budapest pp. 1 — 526.

Véghné-Neubrandt E.—Mensáros P.:

Karsztvízáramlási anomáliák földtani
okai a Dunántúli Középhegységben —
Nemzetközi Bányavíz Szövetségi. Kong-
resszusa, VIII. Bányavízvédelmi Kon-
ferencia Kiadványa, pp. 159—170., 5 áb-
ra, Budapest, Megjelent: angol, orosz,

német, spanyol nyelven
Végh Sándorné: lásd: Majkuth T.
Verbci J.: lásd: Baranyai P.
Verbci J.: lásd: Hermann L.
Ver L.: lásd: Erkel A.
Vet I.— Dövényi P.— Koncz I.: Critical

Comparison of Methods fór Calculation
of Vitrinite Reflectance. Evolution of
Extensional Basins within Regions of
Compression, with Emphasis on the
Intra-Carpathians. Budapest, 1982. pp.
1-67.

Vet I.: lásd: Halmai J.

Vlncze-Szeberényi H.: Feldspat-Mega-
kristall aus ungarischem Basalt. Annales
Hist.-Nat. Musei Nat. Hung. 74. k. pp.
11 — 15., 2 tábla, ang. R.

Vinczéné Szeberényi Helga: lásd: Örké-
nyeké Bondok Lívia

Vitális Gy.: A nyersanyagkutatás föld-

tani módszerei. In: Tamás F. (fszerk.)
Szilikátipari kézikönyv. Mszaki Könyv-
kiadó. Budapest, 1982. pp. 180—187.,
7 ábra, 2 táblázat

Vitális Gy.: A Dunazug-hegység hévizei-

nek vízföldtana és természeti erforrás-
potenciálja — Hydrogeology and Natu-
ral Resource Potenciál of Thermal
Waters in the Dunazug Mountains. —
Földr. Ért. XXXI. évf. 1 sz. 1982. pp.
67—81. 4 ábra, 4 táblázat, ang. R.

Vitális Gy.— Hegyi Iné: Adatok a Buda-
pest térségi édesvízi mészkövek geneti-

kájához — Daten zr Genetik dér Süss-
wasserkalksteine im Raume von Buda-
pest. Hidr. Közi. 62. évf. 2. sz. 1982. pp.
73—84., 2 ábra., 3 táblázat, ném, or. R.

Vitális Gy.—Hegyiné Pakó J.— Kada

Iné: Tömegspektrométeres vizsgálatok
magyarországi triász dolomitokon —
Massenspektrometrische Untersuchungen
triassischer Dolomitvorkommen aus Un-
garn. Építanyag. XXXIV. 11. sz. 1982.

pp. 417— 420., 2 ábra, 2 táblázat, ném.,
ang. R.

Vitális Gy.—Puskás-Hgyes I.: Engi-
neering Geological and Construction
Technological Characteristics of Triassic

Dolomites in Hungary — Particularites
géotechniques et technologiques des
dolomites triasiques de Hongrie. Bull. of
the Internat. Assoc. of Engineering
Geol., No. 25. june. 1982. Paris. pp.
77— 82., 1 ábra, 2 táblázat, fr. R.

Vizy B.: lásd: Bagoly I.

Vizy B. : lásd: Böcker T.
Vozár J. : lásd: Grecula P.
Völgyi L.: lásd: Pogácsás Gy.
Vörös A.: The Mediterranean character of

the Lower Jurassic brachiopod fauna of
the Bakony Mts (Hungary). — Ann.
Univ. Sci. Budapest, Sec. Geol. 21. 1979.

pp. 13— 23.

Vörös A.: Tanulmányúton Szicíliában
(Study-tour in Sicily). si. Viták, 28. pp.
157-161.

Vörös A.: lásd: Császár G.
Vörös I.: lásd: Krolopp E.

Wéber B.: A Mecsekaljaárok neogén és

paleogén képzdményeirl — On the
Neogene and Paleogene of the Mecsekalja
graben. — Földt. Közi. 1 12. köt. 3. sz. pp.
209— 240., 16 ábra, 3 tábla, 8 táblázat,
ang. R.

Wein-Bruckner A.: Geochemical Evalua-
tion ofLR Spectra ofAsphaltenes Extract-
ed from Rocks. 7th Conference on Ana-
lytical Atomic Spectroscopv. Sopron,
1982. pp. 284-285.

WeiszbergT.: lásd: Szakáll F.

Záray Gy.: lásd: Kormányt.
ZelenkaT.: lásd: Bagoly I.

ZelenkaT.: lásd: Baksa Cs.
Zentay T.: A törmelékes kzetek és tala-

jok osztályozási módjainak összehasonlí-

tása — Comparison of Classification

Methods fór Clastic Sediments and
Soils. — Földr. Ért. XXX. 4. sz. 1981

. pp.
393— 413. 16 mell. ang. R.

Zentay T.: lásd: Pécsi M.
Zhtj Pei-Nan—Yu Li-Wen— Zhang Qtjn-
Ling—Mi Wang-Zhao— Chang Ping—
Liu Jing-Wei: Gránitmeddk alkalma-
zása üvegipari célokra — Verwendung
von Granitabgánge in dér Glasindustrie
— Utilisation of Gránité Tailings in the
Glass Industry. Építanyag, XXXIV.
5. pp. 174—178. 3 ábra, 3 táblázat, ang.,

ném., or. R.
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Zilahi-Sebess L. —Trenka Sándorné—
Lukács B.: Országos Ásványvagyon
Nyilvánt artás programdokumentáció
,,Szilárd” R-35. A Magyar Állami Föld-
tani Intézet Külön Kiadványa. 29 db
program teljes program dokumentáció-
jának gyjteménye

Zilahi-Sebess L.: lásd: Somos L.

Zsámbok I.: lásd: Csongrádi J.

Zsellér P.: lásd: BodokyT.

A szerzk által beküldött anyag alapján
összeállította:

Kaszap András



HÍREK, ISMERTETÉSEK

Illit-ankét

A Magyarhoni Földtani Társulat Agyag-
ásványtani szakosztálya és a Szilikátipari

Tudományos Egyesület Finomkerámiai
szakosztálya közös szervezésében 1983. V.
9— 10-én Zamárdiban „Illit-ankét” meg-
rendezésére került sor, ahol a hazai illit-

elfordulások — súlypontilag a füzérrad-
ványi elfordulás genetikájával, telepta-
nával, ásványtani, kolloidkémiai és elké-
szítéstani kérdéseivel, valamint a felhasz-
nálás és minség problémáival összesen 22
eladás foglalkozott.

Nemecz Ern: Az ülitek ásványtana
Varjú Gyula: A hidrotermális ülitek

genetikája
Mátyás Ern: A füzérradvány-korom-

hegyi illites nemesagyag elfordulás föld-

tani-teleptani jellemzése
Nagy Béla: A nagybörzsönyi ércesedés

kísér agyagásványai
Stefanovics Pál: Magyarországi tala-

jok illitjének viselkedése különböz kémiai
és termikus kezelések hatására

Kraus, Iván (Pozsony): A szlovákiai
illittelepek földtani viszonyai

Viczián István: A csillám agyagásvá-
nyok röntgendiffrakciós meghatározása
Dódony István— Soós Miklós: A musz-

kovit-illit sor ásványtani, kristálykémiai
kapcsolatainak elektronmikroszkóp i vizs-

gálata
Árkai Péter—Tóth Mária: Kísérlet az

Ulit kristályosság ásványtani értelmezésére
Földvári Mária: Az ülitek infravörös

spektroszkópiás vizsgálati lehetségei
Bidló Gábor: A magyarországi ülitek

jellemzi a derivatográfiás vizsgálat során
Takács József: Opál-vasillit asszociáció
Juhász Zoltán: Az illittulajdonságok vál-

tozásai mechanikai hatásokra
Patzkó Ágnes— Szántó Ferenc: A fü-

zérradványi illit peptizálhatósága és orga-
nofilizálhatósága

Gilde Ferencné — Répási Zsuzsanna:
A füzérradványi iüit peptizációs és Teoló-

giai tulajdonságainak tanulmányozása
Szabó Sándor—'Vassányi István: A

szénmonoxid- és klórgáz atmoszféra hatása
az illit szüárd fázisú reakcióira

Kiss Lajos: A füzérradványi illites ne-

mesagyag elfordulás egyes medd kzet-
típusainak ipari hasznosítási lehetségei
Böhm József—Cske Barnabás: Iliitek

mágneses vastalanítása
Bálint Gyuláné: A füzérradványi iüit

alkalmazásának tapasztalatai a Zsolnai
Porcelángyárban
Kemény István: Iliit felhasználási ta-

pasztalatok a Kbányai Porcelángyárban
Olaszné Kovács Katalin: Felhaszná-

lási tapasztalatok az Alföldi Porcelán-
gyárban

Lenkei Mária—Molnár Barnabás-
NÉ : Az iüit nyersanyag minségi problémái

Az ankét elnökei Varjú Gyula, Ne-
mecz Ern, Mátyás Ern és Kacsalova
Lídia voltak.

Az ankéton 80 kutató és ipari szakem-
ber vett részt. Az eladásokat magas szín-

vonal jellemezte és élénk vita követte.
Az ankétot követ kerekasztal meg-

beszélés résztvevi elhatározták, hogy a
rendez két szakosztály vezetsége további
lépéseket tesz a nyitott, ül. ersen vita-

tott tudományos, szakmai és ipari kérdé-
sek megoldása érdekében.

Dr. Földvári Mária

Collinson, J. D.—Thompson, D. B.:

Sedimentary Structures (Üledékes szer-

kezetek). 194 oldal — George Allén and
Unwin (Publishers)Ltd, London, Boston,
Sydney, 1982.

A két szerz hosszú évek egyetem
(angliai Keele-i) oktatási tapasztalatai
felhasználva írta meg az üledékes szerke-
zetekrl szóló alapvet munkáját.
A könyv az üledékes szerkezetek kelet-

kezésével, jellemzivel és felismerés mód-
jával foglalkozik. Tíz fejezetre oszlik. Az



388 Földtani Közlöny 113. kötet, 4. füzet

els fejezet az üledékes szerkezetek tanul-
mányozásába vezet be. A geológia, a sze-

dimentológia és az üledékes szerkezetek
egymáshoz való viszonyát fejti ki. A má-
sodik fejezet a rétegzéssel és a rétegzési
formákkal ismertet meg. A harmadik feje-

zet a folyadék, a folyás és az üledék alap-
vet tulajdonságait írja le, többek között
a kis és a nagy viszkozitású folyadék és

folyás közötti összefüggést, a srséget és

a turbidit áramlásokat, a hullámzások ha-
tását a rétegzdésre. A negyedik fejezet az
eróziós üledékes szerkezeteket adja meg,
a réteglap alján lev kimosási- és barázda-,
mozgó- ás álló-tárgynyomokat.

Az ötödik fejezet az iszapban, az aleuro-

litban és az agyagpalákban megjelen le-

rakodási üledékes szerkezeteket tagolja,

pl. az üledékes vetket. A hatodik fejezet

a homok és a homokkövek szerkezeteit mu-
tatja be, a különböz áramlási és hullám-
zási fodrokat, a flázeres és lencsés rétegz-
dést, az eolikus düne formákat és rétegzési

sajátosságait, az osztályozott rétegzési for-

mákat. A hetedik fejezet a kavics, a kong-
lomerátum és a breccsa lerakodási szer-

kezeteit osztályozza. A nyolcadik fejezet

a kémiai és biológiai eredet szerkezete-

ket tárgyalja, a kristály (jég, anhidrit, só)

és a sztromatolit szerkezeteket. A kilence-

dik fejezet a torzulásos és a disturbációs
szerkezeteket írja le, a terhelési öntvénye-
ket, a homoklabdákat, a homokvulkánok
adta jegyeket, a száradási repedés- és es-
nyomokat, a konvolúciós jelenségeket, a
konkréciókat és a nyom-fosszíliákat. A ti-

zedik fejezet az üledékes szerkezetek gyj-
tésének és feldolgozásának módszereit ösz-

szegzi. A tíz fejezet két rövid függelékkel
és tárgymutatóval egészül ki.

A könyv szerkezetének felépítése is mu-
tatja, hogy az üledékes szerkezetek osz-

tályozásában a hagyományos elsdleges
(fizikai) és másodlagos (kémiai) üledékes
szerkezet felfogástól eltér. Az osztályozás
alapja a genetikus szemlélet mellett az üle-

déktípus, amelyben az üledékes szerkezet
megjelenik. A könyv igen tömör és rövid,

ábraanyaga kiváló, sok egyéb könyvben
eddig még nem látott fényképfelvételt tar-

talmaz. Az üledékes szerkezetek osztályo-

zásáról olyan alapvet munka, amelyet
minden üledékes kzettel foglalkozó geoló-

gusnak érdemes lenne megismerni. Kie-
melhet még egyszer nyelvezete is, így
az angol nyelvben kevésbé^ jártas kollégák

is könnyen megérthetik. Ara igen mérsé-
kelt, fzve mindössze 556 Ft.

Leeder, M. R.: Sedimentology — Pro-
cess and Product (Szedimentológia — Fo-
lyamatok és termékek). 344 oldal — George
Allén and Unwin (Publishers) Ltd, London,
Boston, Sydney, 1982.

A szerz a Leeds-i egyetem földtani tan-
székének munkatársa. A könyv megírását
évtizedes terepi munka és tapasztalat elzte
meg. A könyv 8 fejezetre és 31 témára
tagolódik. Az els rész a szárazföldi tör-

melékes és a kalciumkarbonát szemcsék
származásával, az evaporitokkal, a biogén
eredet szilikátokkal és foszfátokkal, vala-
mint a szemcse és a szemcseösszetétel
tulajdonságaival foglalkozik. A második
rész a folyadékot, a folyást és az üledék-
szállítás összefüggéseit fejti ki, beleértve a
gravitációs szállítást is. A harmadik feje-

zet az üledékes szerkezeteket részletezi;

a szemcsés üledék rétegzési és üledékes
szerkezeti formáit, a kohensív üledékek
eróziójának rétegzési eseteit, a biogén és
szerves üledékes szerkezeteket, a lágy üle-

dékes torzulásos szerkezeteket.

A könyv további fejezetei az egyes fáci-

esek analízisét tárgyalja. A negyedik feje-

zet a fáciesek osztályozását adja meg. Az
ötödik fejezet a szárazföldi üledékes kör-
nyezeteket és fácies analízisüket ismerteti;

a sivatagot, az alluviális hordalékkúpokat,
a folyóvízi síkságokat, a tavakat és a gla-

ciális környezeteket. A hatodik fejezet a
tengerparti síkságokat és a self-környeze-
teket és fácies analízisüket tárgyalja, a del-

tákat, az esztuáriumokat
, a törmelékes

üledékes partvonalakat, a törmelékes selfe-

ket és a karbonátos-evaporitos parti sík-

ságokat, selfeket és medencéket. A hete-

dik fejezet az óceáni környezeteket és

fácies analízisüket ismerteti, az óceáni
folyamatokat, a törmelékes és a pelagikus
üledékes környezeteket.
A nyolcadik fejezet az üledékes kzetek-

ben lejátszódó diagenezist részletezi — az
általános fogalmak leírása és tisztázása

után —
,
a szárazföldi törmelékes, a karbo-

nát, az evaporit, a szilikátos, az érc és a
mangán, valamint a szénhidrogén lerakó-

dásokban.
A köny közel 400 vonalas ábrával és

fényképpel illusztrált. Tartalmánál fogva
igen színvonalas és elssorban kézikönyv-
ként jöhet számításba. A megértéséhez
már bizonyos elzetes szedimentológiai

alapismeretre van szükség. A könyv nyom-
dai kivitele igen szép, és fzve ára is mér-
sékelt, 756 Ft-ba kerül.

Dr. Molnár Béla Dr. Molnár Béla
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A Magyarhoni Földtani Társulat 1983. január— március havi ülésszakán

elhangzott eladások

Január 5. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Dudich Endre
Bérczi István: Merre tart a szedimen-

tológia (Beszámoló az IAS XI. — hamil-
toni — Kongresszusáról)

Mészáros József: A Kárpát-medence
ollós bezáródási öve (A Zágráb-, Kulcs-,
Zemplén vonal kérdéséhez)

Résztvevk száma: 42 f
Január 7. Agyagásványtani Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Varjú Gyula
Napirend: Az 1983-as Iliit Ankét
Résztvevk száma: 7 f

Január 10. Ásványtan-Geokémiai Szakosz-
tály eladóülése

Elnök: Kiss János
Tomschey Ottó: Alföldi kristályos me-

dencealjzat nyomelemvizsgálata
Takács József: Az elektron-mikroszonda

új alkalmazása ércásványok szöveti vizs-

gálatára
Vita: Kiss J., Jantsky B., Szederkényi

T., Weiszburg T., Nagy B.-né, Selényi A.-
né, Bognár L.,Tóth M., Gatter, I., Dunkl I.

Résztvevk száma: 19 f
Január 24. Mérnökgeológiai-Környezetföld-
tani Szakosztály munkahelyi látogatása a
Magyar Állami Földtani Intézetben

Áz intézet munkájáról tájékoztatót ad-
tak: Hámor Géza, Hetényi Rudolf, Haas
János, Zselák György, Chikán Géza, Sík-
hegyi Ferenc, Tóth György, Rónai And-
rás, Raincsák Györgyné, Vitális György

Résztvevk száma: 26 f
Január 25. Szénkzettani Munkabizottság
eladóülése

Elnök: Varga Imréné
Bella Lászlóné: Vizsgálatok a barna-

szenek szénkzettani jellege és technológiai
tulajdonságai közötti kapcsolatok megál-
lapítására.

Vita: Barta L., Szokolai Gy.-né
Résztvevk száma: 7 f

Február 2. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Dudich Endre
Szantner Ferenc—Hegedsné Koncz

Margit: Magyarországi bauxit-teleptani
típusok és elfordulások fbb adatainak
statisztikai feldolgozása
Haas János: Mezózoos képzdményeink

néhány fácies-értelmezési kérdése a ten-
gerkutatások tükrében

Vita: Elek I., Mindszenty A., Dudich E ,

Szantner F., Knauerné Gellai M., Haas J.

Résztvevk száma: 44 f

Február 2. Az Ifjúsági Bizottság eladóülése
a Szabó József Geológiai Szakközépiskolá-
ban, Tatabányán

Elnök: Matyikó Imre
Dunkl István— Kázmér Miklós— Jó-

zsa Sándor— Csontos László: Nyugat-Eu-
rópai tanulmányút legérdekesebb tapasz-
talatai

Vita: Németh M., Antal S.

Résztvevk száma: 40 f

Február 2. Ásványgyjtk Klubja vezetségi
ülése

Elnök: Várhegyi Gyz
Napirend: 1. A miskolci Ásványgyjt

Találkozó szervezési kérdései; 2. Az ,,As-

ványgyjtk Klubjának 10 éve”, össze-

állítás véleményezése; 3. A Tokaji Ásvány-
gyjt Napok szervezési problémái; 4. A
„mikromountain” dobozok igényének fel-

mérése, készítésének lehetségei; 5. Az ás-

ványgyjtk felmérésének eredményei
Résztvevk száma: 7 f

Február 4. Földtani Közlöny Szerkeszt
Bizottsági ülése

Elnök: Dank Viktor
Résztvevk száma: 6 f

Február 7. Ásványtan-Geokémiai Szakosz-
tály eladóülése

Elnök: Kiss János
Egerer Frigyes: Az ásványok dielektro-

mos termál- analízise
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Nagy Béla — Földvári Mária: Desti-
nezit— diadochit Mátraszentimrérl (be-

jelentés)

Résztvevk száma: 18 f

Február 7. slénytan-Rétegtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Báldi Tamás: A Kárpát-Pannon rend-

szer tektonikai és sföldrajzi fejldése a
középs-tercierben (49—19 millió év kö-
zött)

Kókay József: Fels-bádenien tenger-
áramlások a Középs-Paratethysben

Vita: Nagymarosy A., Kókay J., Stegena
L., Edelényi E., Horváth F., Kordos L.,

Vörös A., Kázmér M., Báldi T., Kecske-
méti T.

Résztvevk száma: 45 f
Február 7. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Juhász Zoltán
Beyer Hermáim: Zeolitok genezise és

szintézise

Viczián István —Takács József— Föld-
vári Mária: Beszámoló a IX. csehszlovák
Agyagkonferenciáról (Zólyom, 1982.)

Vita: Wilde Gy., Klopp G., Kalló D.,

Kálmán A., Varga K., Czárán L.-né, Ju-
hász Z.

Résztvevk száma: 26 f
Február 14. A Nemzetközi Mérnökgeológiai
Egyesület (IAEG) Magyar Nemzeti Bizott-

sága ülése

Elnök: Kertész Pál
Napirend: 1. Beszámoló az IAEG 4.

kongresszusáról, 2. 1983. évi közös rendez-

vények a Mérnökgeológia-Környezetföld-
tani Szakosztállyal, 3. Egyebek

Résztvevk száma: 12 f

Február 14. Mérnökgeológia-Kömyezetföld-
tani Szakosztály klubdélutánja ,, Beszélge-

tések a mérnökgeológiáról” tárgykörben

Vitavezet: Juhász József

Résztvevk száma: 24 f
Február 18. Általános Földtani Szakosztály

vezetségi ülése

Elnök: Dudich Endre
Napirend: 1. Javaslattétel az IAS IV.

kongresszusán való részvételre, 2. A Szer-

kezetföldtani Módszertani Továbbképz
terepi programja, 3. Egyéb kérdések

Résztvevk száma: 10 f
Február 22. VIII. Mediterrán Neogén Vi-

lágkongresszus Szervez Bizottsági ülése

Elnök: Hámor Géza
Napirend: A kongresszus szervezésével

kapcsolatos kérdések
Résztvevk száma: 8 f

Február 23. Gazdaságföldtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Hahn György
Grimm Gábor—Hahn György: Termé-

szeti erforrásaink értékelése
Vita: Kessler H., Benk F., Tóth L.,

Végh S., Munitz L., Koós B., Ságh L.
Résztvevk száma: 19 f

Február 24. „Magyarországi üledékes kze-
tek mikrofácies atlasza" c. kiadvány szer-

keszt bizottsági ülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Napirend: 1. A kiadványba felveend

mikrofácies-típusok jegyzékének összeál-

lítása 2. A kiadvány részletes tartalmi váz-
latának megvitatása, 3. Technikai kérdé-
sek

Résztvevk száma: 10 f

Március 2. Az Általános Földtani Szakosz-
tály „Karsztmorfológiai” kerekasztal beszél-

getése „A trópusi karsztok fenomenológiája
és genetikája kiragadott recens és fosszilis

példák alapján" témakörben
Elnökök: Végh Sándorné és Jakucs

László
Jakucs László: Bevezet
Vitaindítók: Jakucs László és Móga

János
Vita: Jakucs L., Móga J., Kosa A., Pa-

taki A., Bárdossy Gy., Mindszenty A., Ku-
bassek J., Knauer J., Keselyák P., Korpás
L., Brezsnyánszky K., Kázmér M., Hevesi
A., Kocli h., Szente I., Veress M., Juhász A.

Résztvevk száma: 71 f

Március 7. Ásványtan-Geokémiai Szakosz-
tály eladóülése

Elnök: Kiss János
Selmeczi Béláné—Vincze János: Me-

taszomatikus ércesedés és ásványtársulás
a bükki permben

Dobosi Gábor: A mecseki trachidolerit-

fonolit vulkánitok kzetalkotó piroxénjei-

nek elektromikroszondás geokémiai vizs-

gálata
Vita: Gatter I., Kiss J., Pelikán P., Em-

bey-Isztin A., Viczián I., Buda Gy.
Résztvevk száma: 18 f

Március 7 . Az slénytan-Rétegtani Szakosz-

tály eladássorozata, melyen az ,,Eocén

-

oligocén határ az alpi-kárpáti parmon rend-

szerben és a kiscellien emelet definíciója" c.

találkozó anyaga hangzott el:

Elnök: Kecskeméti Tibor
Báldi Tamás: Az eocénvégi események

a hazai alapszelvényvizsgálatok tükrében
Rákosi László: Pollensztratigráfiai és

klímaváltozások az eocén-oligocén határ

tájékán
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Hably Lilla: A tardi agyag makrofló-
rája és éghajlati események az eocén-oligo-

cén fordulóján
Xagymarossy András: A hazai alap-

szi lvények korrelációja és jelentsebb kör-

nyezetváltozások a nannoplankton alapján
az eocén-oligocén határ fordulóján

Horváth Mária: A hazai alapszelvé-

nyek korrelációja és az eocén végi esemé-
nyek a planktonforaminifera faima alapján
Kázmér Miklós: A hazai alapszelvények

egyes szedimentológiai paramétereinek
változási trendje az eocén-oligocén határ
táján

Di'dich Endre: Nyomelemváltozások és

értelmezésük az eocén-oligocén határszel-

vények alapján
Vet István: Szerves geokémiai vizsgá-

latok az eocén-oligocén alapszelvényekben
Szabó Csaba— Balog Anna: Vulkáni-

tok és magmás események Magyarországon
az eocén-oligocén fordulóján

Bognár László: A budai márga és a
t; rdi agyag ásványos összetétele RTG vizs-

gálatok alapján
Kázmér Miklós: A budai felseocén

karbonátok mikrofáciesei
Varga Péter: Eocén-oligocén alapszel-

vények mikrofácies vizsgálati eredményei
Kecskeméti Tibor—Varga Péter: Nagy

foraminifera faunák korrelációja és az eo-

cén-oligocén határ
Varga Péter: Az eocén-oligocén alap-

szelvények nagy foraminifera faimái és azok
rétegtani, fáciestani jelentsége

Balogh Kadosa: Radiometrikus dátu-
mok a hazai eocén-oligocén alapszelvé-

nyekbl
Márton Péter: Magnetosztratigráfiai

skála a hazai eocén-oligocén határszelvé-

nyekbl
Monostori Miklós: Az Ostracoda fauna

alapján levonható idrétegtani és fácies-

tani következtetések
Báldi Tamás: Molluszkafauna szintek

és korrelációs lehetségek a budai márga
és a tardi agyag alapszelvényeiben

Vita: Kókay J., Báldi T., Kecskeméti
T., Xagvmarosy A., Jocháné Edelényi E.,

Kecskemétiné Körmendy A., Dienes I.,

Báldiné Beke M., Hajós M., Vet I., Már-
ton P., Szabó Cs. Bognár L., Kázmér M.

Résztvevk száma: 72 f

Március 8. T'III. Mediterrán Neogén Világ-

kongresszus Szervez Bizottságának ülése

Napirend: Aktuális feladatok
Résztvevk száma: 7 f

Március 9. Elnökségi ülés

Elnök: Dank Viktor
Napirend: 1. Elnöki megnyitó 2. Az

1983. évi munkaterv szóbeli kiegészítése
(hozzászólások) 3. Az 1984-es Geológiai
Világkongresszuson való részvétel elké-
szítése 4. Az 1985. évi Mediterrán Neogén
Világkongresszus elkészítése 5. Az Ifjú-

sági Díj bizottság jelentése 6. Személyi és
szervezeti változások 7. Egyéb

Résztvevk: 15 f

Március 16. A Társulat 1983. évi közgylése
Elnök: Dank Viktor
Program

:

1. Elnöki megnyitó: Dank Viktor*
2. Haas János — Császár Géza— Kecs-

keméti Tibor: A rétegtan megújhodása és
ennek magyarországi vonatkozásai

3. Jaskó Sándor: Megemlékezés Szen-
tes Ferenc tiszteleti tagról*

4. Csíky Gábor: Megemlékezés Zipser
Keresztély András születésének 200 éves
évfordulójáról

5. 1983-ban a földtani kutatásban vég-
zett eddigi eredményes munkájukért „If-

júsági Díjban” részesültek: Rózsa Péter,
Takács József és Iyopeczky Andrea.

6. Az 50 éves társulati tagságot elismer
oklevél átadása Jaskó Sándor tagtársunk-
nak.

7. Az 1982-es „Els Eladói Ankét”
nyerteseinek oklevél átadása.

8. Bérczi István: Ftitkári beszámoló*

Március 18. Az 1983. évi Mérnökgeológiai
Szeminárium szervez bizottsági megbeszélése

Sopronban
Elnök: Dank Viktor
Napirend: Szakmai program egyezte-

tése és egyéb szervezési kérdések megbe-
szélése

Résztvevk száma: 1 1 f

Március 21. Tudománytörténeti Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Bogsch László
Napirend: 1. Földtani Tudománytörté-

neti Napok 2. Egyebek
Résztvevk száma: 7 f

Március 22. A Szénkzettani Munkabizott-
ság eladóülése

Elnök: Bella Lászlóné
Radnainé Gyöngyös Zsuzsa: A me-

cseki szenek fizikai-kémiai sajátosságai és

ezek kapcsolata a gázkitörés-veszéllyel

Vita: Takács Nagy A., Bella L.-né, Hor-

E füzet elején található'.
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váth Z., Fábiáncsics L., Szcs I., Vet I.

Résztvevk száma: 11 f

Március 28. Földtani Tudománytörténeti
Napok a Tudománytörténeti Szakosztály
rendezésében ,,A magyarországi földtani
térképezés és térképszerkesztés története a
földtani gondolkodás tükrében” témakörben

Elnök: Bogsch László
Bogsch László: Megnyitó
Csíky Gábor: A bányaföldtani térképe-

zés úttöri Magyarországon a XVIII. szá-

zadban (Marsigli L. F., Born I., Fichtel
J. E., Fridvaldszky J.)

Póka Teréz: A magmás képzdmények
térképi ábrázolásának fejldése

Brezsnyánszky Károly: A Kárpát-me-
dence nagyszerkezeti térképei a tektonikai
elméletek fejldésének tükrében

Stegena Lajos: A geofizikai térképezés
kezdetei

Széles Lajos: A földtani térképek a
szénbányászatban

Szantner Ferenc et al.: A bauxitprog-
nosztika kartográfiai alapjai Magyarorszá-
gon^

Knauer József: A bauxitföldtani tér-

képezés kialakulása Magyarországon
Dudich Endre: Az rkutatás hajnalá-

nak hatása a földtani térképezésre (légi-

fényképek, rfelvételek, távérzékelés)
Vita: Szilárd J., Csíky G., Dudich E.,

Jantsky B., Knauer J., Jaskó S.

Résztvevk száma: 49 f

Március 30. Az Iliit Ankét (Zamárdi — má-
jus ) és az ez évi vándorgylés ( Balatonal-
mádi — október ) szervez bizottsági ülése

Napirend: Szervezési kérdések, aktuális
teendk

Résztvevk száma: 6 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezetének
1983. január— március havi ülésszakán elhangzott eladásai

Január 11. Eladóülés azMHT Szegedi Terü-
leti Szervezetével közös rendezésben

Elnök: Grasselly Gyula
Sajgó Csanád: A molekuláris szerves

geokémia alkalmazása a kolajkutatásban
Bállá Kálmán— T. Kovács Gábor: Gö-

rögországi gzfúrások geológiai és hidrogeo-
lógiai ismertetése

Résztvevk száma: 29 f

Február l. Eladóülés
Elnök: Pap Sándor
Boncz László— Gajdos István— Szent-

györgyi Károlyné: A Középalföldi ke-

vertgázöv földtani és teleptani újraérté-

kelése
Tatár Axdrásxé : A Jászság-I. geo-

fizikai-földtani alapfúrás földtani eredmé-
nyei
Szcs Imre—Vet István: A Cserhát

hegységben mélyült 2000 m-es Szirák 2.

magfúrás szórt szénhidrogéngáz tartalmá-
nak vizsgálata

Vita: Jámbor A., Fábián Gy., Valcz
Gy., Gajdos I., Pap S., Mucsi M., Szili Gy.,
Vet I., Tatár A. -né, Tanács J.

Résztvevk száma: 25 f

Március 15. Eladóülés
Elnök: Szederkényi Tibor
Boncz László: A folyamatos rétegdlés-

szelvényezés földtani értelmezésének el-

méletei és gyakorlata
Szentgyörgyi Károly: Az Alföld fels-

kréta képzdményeinek helyzete a kör-

nyez nagyszerkezeti egységekben
Hajdú Dénes: A Mecsek— Középal-

föld— máramarosi mobilis övezet és a Vil-

lánv-bihari autochton érintkezési övezete
Vita: Fábiáncsics L., Berkes Z., Pap S.,

Horváth F., Szerdahelyi G., Haas J., Mé-
száros J., Szederkényi T., Kázmér M.,

Olasz J., Hajdú D., Szentgyörgyi K.
Résztvevk száma: 23 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének

1983. január— március havi ülésszakán elhangzott eladásai

Január 26. Eladóülés
Elnök: VÉGH SÁNDORNÉ
Korpás László: Nyersanyagkutatási

lehetségek a Börzsöny-, Dunazug-hegvség
területén

Kubovics Imre — Bilik István: Beszá-

moló az izlandi bazalt vulkánossági kon-
ferenciáról

Balkay Bálint: Izlandi vetítettképes

útibeszámoló
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Vita: Bilik I., Kiss J., Brezsnyánszky K.
Mindszenty A.

Résztvevk száma: 45 f

Február 23. Eladóülés
Elnök: Krössy László
Bállá Zoltán: A Kárpáti szirtöv proble-

matikája
Viczián István: Üledékes kzettani vizs-

gálatok a Délnémet Molasz-medence neo-
gén pelites kzeteiben

Vita: Mészáros J., Nagy S., Krössy L.

Résztvevk száma: 31 f

Március 23. Eladóülés
Elnök: Végh Sándorne
Völgyi László: A hazai szénhidrogén-

kutatás és prognózis földtani eredményei
Bardócz Béla—Tormássy István: A

hazai szénhidrogénkutatás és prognózis
földtani eredményei

Vita: Krössy L., Jantsky B., Mészáros
J., Rumpler J., Szili Gy., Markó L., Völgyi
J., Tormássy L., Szerecz F., Végh S.-né

Résztvevk száma: 41 f

' A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szervezetének

1983. január— március havi ülésszakán elhangzott*eladásai

Január 25. Eladóülés
Elnök: Barabás Andor
Elek István— Koncz István: Radio-

hidrogeológiai eredmények Zalakaros terü-
letérl

Somogyi János: A mecseki uránérc-
lelhely kzeteinek szilárdságtani, ásvány-
tani értékelése gázkitörésveszélyességi,
biztosítási szempontból

Vita: Novák Gv., Koch L., Kassai M.,
Koncz I., Elek I., Érdi-Krausz G., Somogyi
J., Barabás A.

Résztvevk száma: 36 f

Február 8. Vezetségi ülés
Elnök: Kovács Endre
Napirend: 1. Ifjúsági Díj kiírása 2. A

mszaki és közgazdasági propaganda hetek
rendezvényei 3. Az I. félév rendezvényei és

azok idpontjának kijelölése 4. A jubileumi
rendezvény szervezési kérdései és feladatai
5. egyéb

Résztvevk száma: 11 f

Február 22. Kerekasztal beszélgetés a Gazda-
ságföldtani Szakosztállyal

, a Mecseki Szén-
bányák Liász Klubjával és a Pécsi Akadé-
miai Bizottság Földtani Munkabizottságával
közös rendezésben

Elnök: Kovács Árpád
Mach Péter: A kutatásfinanszírozás új

rendje
Vita: Musitz L., Somssichné Lédeczi E.,

Kovács E., Pólai Gy., Vedrdi A., Hárs F.,

Lipi I., Mach P., Bohn P., Somos L.,
Benk F.

Résztvevk száma: 64 f

Március 15. Eladóülés
Elnök: Bóna József
Kaszás Ferenc— Schubert József:

Lösz-magaspart • állékonysági vizsgálatá-
nak eredményei Dunaszekcs térségében

Pordán Sándor: Mecseki miocénkorú
képzdmények kzettani vizsgálata

Vita: Virágh K., Pordán S., Bóna J.,

Vincze V.-né, Kókai A., Wéber B.
Résztvevk száma: 24 f

Március 21. Eladóülés a Baranya megyei
Tudományos Hetek keretében az ETE Ba-
ranya megyei Csoportjával, az MKBT Dél-

dunántúli Területi Szervezetével, az MHT
Baranya megyei Területi Szervezetével, a
Magyar Urbanisztikai Társaság Dunántúli
Csoportjával és a Magyar Építmvész Szö-

vetség Déldunántúli Csoportjával közös szer-

vezésben

Elnök: Hernády Alajos
Ormosy Viktor: Pécs — mint középfokéi

vonzáskörzet — fejlesztési koncepciója és

annak környezetvédelmi összefüggései

Felkért hozzászólók: Bttnyevácz Jó-
zsef és Kassai Miklós

Vita: Horváth O., Koch L., Bunye-
vácz J.

Résztvevk száma: 40 f

Március 22. Kerekasztal beszélgetés a Ba-
ranya megyei Tudományos Hetek keretében

az MTESz Baranya megyei Szervezete Ener-
giagazdálkodási Bizottságával, az ETE Pécsi
Csoportjával, a MEE Pécsi Csoportjával, az

OMBKE Mecseki és Mecsekülji Csoport-

jával, a Mecseki Szénbányák Liász Klubjá-
val, a Pécsi Akadémiai Bizottsággal és a
területi Energiaipari Bizottsággal közös szer-

vezésben.

Elnök: Dányi Pál
Kapolyi László: A mecseki szénvagyon

kutatásának, feltárásának és termelésének,
a megyei energiastruktéira átalakításának
aktuális feladatai és problémái

Vita: Lombosi J., Bobula A., Pálfy A.,

Kassai M., Kovács E., Kapolyi L.

Résztvevk száma: 100 f
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Március 24— 25. Ankét ,,Az energiagazdál-

kodás megyei feladatai” témakörben a Ba-
ranya megyei Tudományos Hetek keretében,

az ÁlTESz Baranya megyei Szervezete Ener-
giagazdálkodási Bizottságával, az ETE Pécsi
Csoportjával, a MEE Pécsi Csoportjával, az
OMBKE Mecseki és Mecsekalji Csoportjá-

val, a Mecseki Szénbányák Liász Klubjával,
a Pécsi Akadémiai Bizottsággal, a területi

Energiaipari Bizottsággal közös szervezésben.

Március 24. Elnök: Szabó Antal
Gálfi István: A Liász-program meg-

valósításának az energiagazdálkodásban és

az energiahordozók importjának csökken-
tésében várható eredményei
Mátrai Árpád: Az uránérctermelés hely-

zete, perspektívái a hazai energiahordozó-
termelés szemszögébl. Az ércbányászat
technológiája és a technológia során fel-

szabaduló hmennyiség hasznosítási lehe-

tségei

Március 25. Elnökök: Kovács Béla és

Koncsag Károly
Gaál Ottó: A Baranya megyei föld-

gázprogram megvalósításának jelentsége,
problematikája

Szabó Antal: Baranya megye és Pécs
város lakossági és ipari energiaellátása,

különös tekintettel a villamosenergia-ellá-

tás szerepére a komplex energiagazdálko-
dásban

Ficzkó Sándor: A Pécsi Herm re-

konstrukciójának jelentsége az energia

-

egyensúly távlati perspektívái figyelembe-
vételével, kapcsolódás a Liász programhoz,
valamint a távhszolgáltatási igényekhez

Vadász Elemér: Az energiagazdálkodás
szakember ellátásának és képzésének kér-

dései

Kassai Miklós: A geotermikus energia
hasznosítási lehetségei Baranya megyé-
ben

Vita: Kamarás B., Veszély K., Molnár
K., Szabó A., Gaál O., Mátrai Á., Kassai
M., Vadász E., Kárpáti L., Koncsag K.,
Kiss J., Fodor A. Cs., Németh S., Vass B.,

Kassai J.

Résztvevk száma: 200 f

Március 29. Ankét az „Ásvámyvagyon-gaz-
dálkodás és védelem” témakörében a Gazda-
ságföldtani Szakosztállyal közös rendezésben
a Baranya megyei Tudományos Hetek kere-
tében

Elnök: Somssich Lászlóné
Mach Péter: Ásványvagyon-védelem és

gazdálkodás, valamint a gazdasági sza-
bályozók kapcsolata

Bárdossy György — Bárdos B. Mik-
lós— Fodor Béla— Mérai Károly: Ásvány-
vagyon-gazdálkodás és védelem az alumí-
niumiparban

Somos László : Nyersanyag-értékelési
módszerek

Kiss József: Az ásványvagyon-gazdál-
kodás kérdései a KGST szervezetében

Széles Lajos: Ásványvagyon-védelem
és gazdálkodás a hazai szénbányászatban

Tormássy István: Ásványvagyon-gaz-
dálkodás és a földtani kutatás összefüggé-
sei a szénhidrogén-bányászatban

Cseh-Németh József: Ásványvagyon-
gazdálkodás és védelem az érc- és ásvány-
bányászatban

Bodrogi Frigyes— Érdi-Krattsz Gá-
bor: A Mecseki Ércbányászati Vállalat
jövbeni ásványvagyon-gazdálkodási lehe-
tségei
Hahn György (felolvasta Reiner

György) : Építipari nyersanyagaink ás-
ványvagyon-gazdálkodási kérdései

Vita: Kiss J., Fodor B., Somos L.
Résztvevk száma: 79 f

Március 30. Eladóülés a Baranya megyei
Tudományos Hetek keretében a MHT Ba-
ranya megyei Területi Szervezetével és az
ÉTÉ Baranya megyei Csoportjával közös
rendezésben

Elnök: Hernády Alajos
Wllhelm Ferenc: Szilárd és folyékony

hulladékelhelyezés lehetséges megoldásai
és az ezzel kapcsolatos tennivalók

Vita: Ralovich B., Bartos S., Wilhelm
F., Hemádv A.

Résztvevk száma: 35 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi Szervezetének

1983. január— március havi ülésszakán elhangzott eladásai

Február 24. Vezetségi ülés

Elnök: Némedi Varga Zoltán
Napirend: 1. 1983. év I. félévi program-

jának megbeszélése 2. Aktuális problémák
Résztvevk száma: 6 f

Február 24. Eladóülés
Elnök: Egerer Frigyes
Seresné Hartai Éva: Adatok a kis-

gyri palaformáció képzdményeinek ösz-

szehasonlító földtani vizsgálataihoz
Baksa Csaba: A recski ércképzdés ge-

netikai vázlata
Vita: Baksa Cs., Egerer F.
Résztvevk száma: 36 f

Március 24. Kerekasztal beszélgetés „Érc-
kutatási lehetségek Északmagyarországon az
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újabb kutatási eredmények tükrében” cím-
mel

Elnök: Zelenka Tibor
Zelenka Tibor: Bevezet
Felkért hozzászólók: AdÁM Oszkár,

Nagy István, Nagy Elemér, Bállá Zol-

tán, Cseh-Német József, Szabó Imre,

Hernyák Gábor, Várkonyi József, Ver
László

Vita: Nagy I., Bállá Z., Cseh-Németh J.,

Szabó I., Hernyák G., Várkonyi J., Ver
L., Less Gy., Dura K., Raincsák Gy.,
Juhász A.

Résztvevk száma: 36 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Közép- és Északdunántúli Területi Szerve-

zetének 1983. január— március havi ülésszakán elhangzott eladásai

Február 8. Eladóülés
Elnök: Szantner Ferenc
Szantner Ferenc—Knauer József—

Mindszenty Andrea: Az Iharkút-német-
bányai bauxitterület fejldéstörténeti és
sdomborzati viszonyai

Jaskó Sándor: Neogén hegymozgás és
letarolódás a Dunántúli-középhegység dél-

keleti peremén
Korpás László: A Kab-hegy és környé-

kének vulkanológiai vázlata
Mészáros József: A Kárpát-medence

ollós bezáródási öve (a Zágráb —Hemád
vonal kérdése)

Vita: Bárdossy Gy., Szantner F., Knauer
J., Pataki A., Korpás L., Nándori Gy.,
Mészáros J., Fábián J., Tóth K., Jaskó S.

Résztvevk száma: 30 f

Március 31. Eladóülés
Elnök: Károly Gyula
Jónás K.—Vassányi I.: A quantitatív

fáziselemzési módszerek teljesítképessége
(röntgendiffrakció, infravörös és Mössbauer
spektroszkópia)
Molnár P.—Takács P.: Szerkezetföld-

tani megfigyelések az Iharkút-németbá-
nyai bauxitelfordulás és a bakonyjákói
medence érintkezési zónájában

Tóth K.: Az Iharkút — Úrkút közti te-

rület középseocénje
Kerekesné Tüske M.: Nannoplankton

vizsgálati eredmények dudari bauxitku-
tató fúrások paleogén képzdményeibl
(bejelentés)

Vita: Tóth K., Pataki A., Károly Gy.,
Molnár P.

Résztvevk száma: 27 f
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